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Svensk sammanfattning
På uppdrag av Länsstyrelsen Halland har lavfloran
på mark och sten undersökts i befintliga som bliv-
ande reservat, naturvårds- eller Natura 2000-områ-
den. Totalt besöktes 82 olika områden i länet. Dessa
varierar kraftigt i arealstorlek och artrikedom. I det
artfattigaste området, Årnarp, noterades bara 6 art-
er och i det artrikaste, Vendelsö, drygt 150 arter. I
nästan samtliga områden noterades intressanta art-
er som antingen är sällsynta, rödlistade eller nya för
landskapet. Totalt omfattar artlistan ca 373 arter av
lavar, parasymbionter eller parasiter. Av de 373 arter-
na är 81 nya för landskapet Halland och två är nya
för landskapet Småland. Med dessa nya arter har
artantalet i landskapet Halland ökat från 695 till 776,
en ökning med ca
12 %. Av de 373 art-
erna är fyra rödlist-
ade och en femte
har varit rödlistad
under hela inventer-
ingen, men avförts
från listan 2005.
Ytterligare 120 får
anses vara sällsynta,
fyra (ev. fem) är nya
för landet och slut-
ligen är sex eventu-
ellt nya för veten-
skapen.

Man kan se en tyd-
lig trend i artantal
bland områdena.
Artrikast är Kungsbacka och Varberg kommuners
stora kustreservat med varierande exponering för
ljus, vind, salt och vågor. Där finns 65-150 arter,
medan många områden längre söderut hyser upp till
ca 70 arter. Artrika miljöer är även kulturlandskap-
en runt gamla gårdar med 50-70 arter vardera. Så
fort stenytor beskuggas av skog eller buskar minsk-
ar artantalet. Inlandsområdena hyser således ofta 10–
40 arter färre än kustreservaten. Öppna betesmark-
er med block och klippor är ofta relativt artrika med
30–50 arter. Lavfloran i och vid bäckar och åar är
ofta inte så artrik då de hyser starkt specialiserade
arter. Sjöstränder är ibland något artrikare, men det
beror på hur bred strandremsan med sten är och hur
brant klipporna lutar. Artantalet är högre i norra
Halland än i södra, men det är inte överraskande
eftersom Bohuslän och Västergötlands kusttrakter
är mycket artrika.

Det är svårt att peka ut speciellt viktiga miljöer då i
princip alla besökta miljöer har några ovanliga art-
er eller åtminstone lokalt sällsynta arter. En rang-
ordning har ändå gjorts där 29 av de 82 inventerade
områdena utpekas som mer värdefulla än de andra.
Dessutom rangordnas de sinsemellan i tre olika
grupper. Vid bedömningen har hänsyn tagits till art-
rikedom och förekomst av lokalt och regional säll-
synta arter samt om de är rödlistade eller ej. De öv-
riga 53 områdena anses dock inte sakna värden utan
hyser en eller flera intressanta arter vardera.

Det finns flera hot mot lavfloran på sten och mark.
För många arter som är ljuskrävande är igenväxning

det största ho-
tet. Åtminstone
en nationellt
hotad art är di-
rekt beroende
av bränning av
ljunghedar. För
arter knutna till
lodytor, berg-
branter och lik-
nande platser i
lövskog med
jämn och hög
luftfuktighet är
avverkning av
den omkring-
liggande sko-
gen ett starkt
hot. Ett alltför

stort graninslag i lövskogen intill lodytor och berg-
branter är dock negativt då det skuggar ut lavfloran.
I de äldre kulturmiljöerna finns ofta gamla stenmurar
och stenrösen, som har lång kontinuitet. Det är dock
inte ovanligt att dessa habitat växer igen och det är
viktigt att det röjs runt dem. Bränning skadar dock
lavfloran och kan inte rekommenderas. Många art-
er är knutna till stränder av vattendrag och sjöar.
För dessa är stora fluktuationer i vattennivån ett stort
hot, även om mindre naturliga vattenståndsvaria-
tioner kan vara en förutsättning för att de ska trivas.

Liksom för många trädlevande arter är luftförore-
ningar negativt för mark-och stenlevande arter, men
kunskapen därom är begränsad. Gifter och höga
näringshalter i vattendrag och sjöar är också ett hot.
Däremot är kunskapen nästan obefintlig vad gäller
effekterna av föroreningar och övergödning i havet
på lavfloran på kustklippor.

Fig. I. Carbonea supersparsa parasiterar med sina svarta apothecier
framför allt på Lecanora polytropa och dess närmaste släktingar.
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English summary
The lichen flora growing on rocks and on the gro-
und has been investigated in nature reserves, Natura
2000 areas or other kinds of conservation areas. In
total 82 areas, which varied much in size and spe-
cies richness, were investigated in the county of Hal-
land. In Årnarp, the most species-poor area, only 6
species were recorded whereas the area with most
species, Vendelsö, holds slightly more than 150 spe-
cies. In almost all areas rare, red-listed or otherwise
interesting species were recorded. The species list
comprises 373 species of lichens and lichenicolous
fungi. Of these about 81 are new to the province of
Halland and two are new to the province of Små-
land. The number of species known from the
province of Halland has by this investigation
increased from 695 to 776, which corresponds to 12
%. Of the 373 species four are
red-listed and further 120 spe-
cies are rare, of which four or
five species are new to
Sweden. Another six species
may be new to science.

There is an obvious trend in
species richness among the
areas. The large coastal reser-
ves in the Kungsbacka and
Varberg municipalities are the
most species-rich, mainly be-
cause they offer a variety of
microhabitats with different
exposure to light, wind, salinity and waves. In these
areas 65-150 species each were recorded, whereas
areas in the southern part often are more species-
poor with up to about 70 species. Other species-rich
habitats with 50-70 species can be found around old
farms where traditional methods are still being used.
When the habitats are shaded by forests or bushes
the number of species decreases and most inland
areas usually host 10-40 species less than the open
coastal reserves. Open grazed areas with scattered
boulders and cliffs are often relatively species-rich
with 30–50 species. The lichen flora in and at rivers
and brooks is usually not so species rich since they
are inhabited mainly by strongly specialized species.
Lake shores can be richer, but that depends very
much on how wide the open shore is, how large rocks
surfaces that are available, and on the inclination of
the rocks. The species richness is generally higher
in northern Halland, but that is not surprising since
both the provinces of Västergötland and Bohuslän
are very rich in lichens.

It is hard to point out especially important habitats
or areas since almost all of them host at least some
interesting or rare species. However, a list has been
made where 29 of the 82 areas have been selected as
more valuable than the others. In addition, these areas
are ranked in three groups according to their value.
The selection and ranking were carried out with re-
spect to species richness and the occurrence of
locally and regionally rare species, and if these are
red-listed. The 53 areas which were excluded from
the list should not be regarded as if they lack values,
on the contrary, they often host rare species.

As with corticolous lichens there are several threats
to saxicolous and terricolous species. To species that
are light-demanding the increasing forestation and

decrease in open, grazed
areas are indeed a threat. One
nationally endangered spe-
cies, Cladonia peziziformis,
is completely depending on
regular burning of Calluna-
heaths. Species growing
mainly on large rocks and per-
pendicular rock surfaces in
broad-leaved forests with
continuously high humidity
cutting of the nearby trees is
often a threat. A certain ratio
of Picea in broad-leaved
forests can be good for the

humidity in a forest, but when the ratio becomes too
high rock surfaces often becomes too shaded and
the lichen flora is impoverished. In traditionally
managed environments of old farms stone-walls and
mounds of stones are often abundant. It is, however,
important that this habitat is kept open and not
allowed to become shady. Cutting of bushes is
recommended but the use of fire in this habitat is
not since it harms or kills the lichens on the rocks.
Some species are adapted to a life on river- or lake
shores with periods immersed by water and periods
of draught, but even for these species strong
fluctuations in water level is harmful.

Even if the reactions to air pollution on terricolous
and saxicolous lichens are often less dramatic than
for corticolous ones, this factor does affect also these
species, but the knowledge of how strong the impact
may be is limited. Pollutions and high levels of
fertilizers in running water and lakes is also a threat,
but very little is known of the effects in marine and
maritime lichen habitats.

Fig. II. Rhizocarpon amphibium växer nära
vatten och kan ofta kännas igen på den blå-
grå bålfärgen.



6

Mark- och stenlevande lavar

Mark- och stenlevande lavar i naturskyddade områden i
Hallands län

Bakgrund

Det senaste decenniet har lavar som växer på bark
och ved fått mycket uppmärksamhet och kunskapen
om deras ekologi, utbredning och i vissa fall
taxonomiska status har ökat enormt. Detta har blivit
möjligt genom flera omfattande inventeringar, bl.a.
i Skåne, Hallands, Kronobergs och Blekinge län
(Arup m.fl. 1997, Fritz 1995a, 1995b) samt nyckel-
biotopsinventeringen. Kunskapen har genom dessa
inventeringar ökat och flera arter har kunnat antingen
tas upp eller tas bort från den nationella rödlistan.

Kunskapen om lavar som växer på sten och jord är
dock bitvis mycket bristfällig. Vid arbetet med de
senaste rödlistorna (Gärdenfors 2000, 2005) kunde
det konstateras att kunskapen om så mycket som 59
respektive 58%, nära 1400 arter, av alla lavar i lan-
det var så dålig att man inte direkt kunde placera in
arterna i någon av rödlistekategorierna utan blev
tvungen att markera dessa som ”ej bedömda”. De
flesta av dessa arter är just sten- och marklevande
arter.

För att i någon mån råda bot på detta förhållande
har undertecknad tillsammans med Svante Hulten-
gren tagit fram en landskapskatalog för alla lavar
som förekommer söder om Dalälven (Arup & Hul-
tengren 2003). Katalogen visar utbredning, ekologi
och substratval samt antal samlade kollekter av res-
pektive art i alla de stora herbarierna i landet och
några mindre privata herbarier. Med hjälp av dessa
data har 432 arter markerats som kandidatarter för
rödlistan, men kunskapen om dessa arter är än så
länge för fragmentarisk för att något ställnings-
tagande angående rödlistning ska kunna göras. Ytt-
erligare många arter är dessutom så dåligt kända att
man inte ens kan ta med dem på en kandidatlista.
Tanken med katalogen är att den ska kunna använ-
das som avstamp för nya kunskapslyft, framför allt
för sten- och marklevande lavar.

Kunskapsläget i Hallands län – en his-
torisk tillbakablick

Redan 1623 samlade Jörgen Fuiren och Otto Sperling
den första laven i Halland, som på den tiden hörde
till Danmark. Det var blomskägglav Usnea florida,

en art som nu är mycket sällsynt i landskapet. Nästa
lav som uppgavs från Halland var en annan sällsynt
art, jättelav Lobaria amplissima, denna gång av Pehr
Osbeck 1779. Han var en av Hallands stora biologer
genom tiderna och en av Linnés lärjungar. Han pub-
licerade även ett antal andra lavar i sitt utkast till
Flora Hallandica (1788), dock utan närmare lokal-
uppgifter för flertalet fynd. Trots dessa tidiga fynd,
som kunde ha sporrat till vidare undersökningar,
finns mycket få lavuppgifter från Hallands landskap
under hela 1800-talet. Något bättre var det för lä-
nets östra utlöpare, Hylte kommun, eftersom både
Elias Magnus Fries och hans son Thore Magnus Fries
undersökte lavfloran i Femsjö socken under denna
period.

Under 1900-talet gjordes en del tematiska undersök-
ningar i länet. Dels var det Torsten Hasselrot (1953)
som undersökte lavar med en nordlig utbredning,
dels Ove Almborn (1948) som undersökte arter med
sydlig utbredning. Gunnar Degelius (1935) avhand-
lade arter i Sverige med oceanisk utbredning medan
Adolf Hugo Magnusson (1935) undersökte ett min-
dre antal stenväxande arter med västlig utbredning.
Alla dessa arbeten bidrog till att höja kunskapen om
lavarna i Halland, men de var alla koncentrerade runt
ett mindre antal arter. I början av 1980-talet var
kunskapsnivån fortfarande mycket låg om lavarna i
länet, speciellt i jämförelse med andra län. De se-
naste 20 åren har dock en lång rad inventeringar av
bark- och vedlevande arter i Halland ändrat på dessa
förhållanden (se t.ex. Arup m.fl. 1997, Fritz 1995a,
b, 1998, Gustavsson 1989, 1995). Genom dessa un-
dersökningar har det bl.a. visat sig att en rad arter
har tyngdpunkten av sin utbredning i just Hallands
län, särskilt flera av de rödlistade arterna. Antalet
uppgifter om just rödlistade arter under olika tids-
perioder speglar väl utvecklingen av kunskapsläget
i länet (Fig. 1).

Kunskapsläget har således förbättrats för epifytiska
lavar, både för landet som helhet och för Hallands
län, något som dock inte gäller sten- och markväx-
ande arter. Om kunskapsnivån är låg för hela landet
så var den vid projektets början extremt låg för Hal-
land. I landskapen runt omkring fanns betydligt fler
arter kända från mark och sten. Från Skåne finns ca
470 arter kända från dessa substrat, från Småland ca
420 arter, Västergötland ca 680 arter, Bohuslän 580
arter och från Halland ca 380 arter. För Hallands del
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är det en låg siffra med tanke på att sten finns rikligt
i landskapet. Av dessa arter är ungefär en tredjedel
kända från en enda lokal i landskapet. Det var där-
för mycket som talade för att lavfloran på sten och
mark inom länets gränser var dåligt känd 2001.

Syftet med inventeringen

Projektet syftade till att i väsentlig grad öka kunskap-
erna om lavar som framför allt växer på sten och
mark av olika slag. Med sten menas även sandsten,
skiffer, murbruk, cement och tegel. Inom begreppet
marklevande arter inkluderas även arter som växer i
eller på mossa på marken. Målsättningarna med pro-
jektet var att ta reda på:

· Vilka sten- och marklevande arter finns i land-
skapet respektive länet Halland?

· Vad har dessa arter för substratkrav och i vilka
miljöer växer de?

· Identifiera viktiga stenlavsmiljöer i Halland, och
peka ut särskilt intressanta områden.

· Vilka av de funna arterna förefaller vara sällsynta
eller ha höga krav på sin miljö/substrat?

· Finns det några uppenbara hot mot de ovanligare
arternas livsmiljöer eller substrat?

· Om det finns hot: Kan man göra något åt dessa?

Avsikten var att driva projektet under en treårsperiod
med en insats på ungefär sju veckor per år.

Material och metoder

På uppdrag av Länsstyrelsen Halland utförde förf.
för AREK Biokonsult HB under åren 2001–2003 in-
venteringar av lavar i totalt 82 områden i Hallands
län (Fig. 2). Områdena som inventerats var blivande
eller redan avsatta reservat, Natura 2000-områden
(Strand 2002) eller områden med annat natur- eller
kulturmiljöskydd. De inventerade objekten valdes
ut tillsammans med Länsstyrelsen. Områdena val-
des så att så många olika miljöer skulle täckas in i
inventeringen. Den absoluta tyngdpunkten lades på
sten- och marklevande lavar, men vid enstaka till-
fällen noterades även epifytiska arter.

De undersökta områdena spänner över en rad olika
miljöer och mikrohabitat, framför allt av olika ”na-
turliga” miljöer. I söder har t.ex. kustnära sandiga
områden med planterad tall undersökts liksom
Hallandsåsens nordsluttning med sina ädellövskogar
och bäckar. Vidare har flera öppna, betade ljung- och
gräshedar i inlandet med block och klippor under-
sökts. Åar, bäckar och sjöstränder från söder till norr
utgör en stor andel av de undersökta områdena. I
framför allt Halmstad och Varbergs kommuner finns
många bok- och ekskogar med beskuggade branter,
lodytor och blockiga miljöer som visats sig vara in-
tressanta. Strax norr om Halmstad börjar kusten
övergå mer och mer i klippstränder och många av
reservaten i denna del har studerats. Även några
kulturmiljöer runt gamla gårdar finns med. Slutli-
gen ingår en helt antropogen miljö, Varbergs fäst-
ning, i undersökningen.

Tiden som lagts på de enskilda objekten har varierat
avsevärt, från en halvtimme till en hel dag, främst
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Fig. 1. Antal uppgifter om rödlistade lavar i Hallands län fördelade på Hallands landskap och Hylte kommun
under olika tidsperioder.
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beroende på områdets storlek. Inventeringsmetoden
har varit enkel; området har genomströvats och no-
teringar om förekommande arter har gjorts. När så
har varit nödvändigt har material insamlats för be-
stämning. En del lättbestämda arter har trots allt sam-
lats in, framför allt för att många arter aldrig sam-
lats i landskapet tidigare. Varje rapporterad art från
ett landskap bör finnas belagd åtminstone en gång.
Artlistorna som framställts för varje område varie-
rar kraftigt i hur kompletta de är. I vissa områden
har mycket noggranna listor gjorts men i andra, som

nästan bara hyst triviala arter, har ansträngningarna
varit små för att göra listorna kompletta. Listornas
längd speglar dock relativt väl hur artrika områden
är. Ingen lista kan dock anses vara fullständig. In-
samlat material har bestämts så långt det går på mor-
fologi och anatomin, men tunnskiktskromatografi
(TLC) har använts för att undersöka kemin hos ca
110 kollekter, framför allt sterila arter. Materialet
förvaras dels i Arups privata herbarium, dels på Bo-
taniska museet i Lund. Den latinska namngivningen
följer i stort sett Santesson m.fl. (2004).

Fig. 2. Karta över besökta lokaler i Hallands län 2001-2003.
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Resultat

Diversitet
Totalt besöktes 82 olika befintliga som blivande
reservat, naturvårdsområden eller Natura 2000-om-
råden i Hallands län. Dessa varierar kraftigt i areal-
storlek och artrikedom. I det artfattigaste området,
Årnarp, noterades bara 6 arter och i det rikaste,
Vendelsö, drygt 150 arter.

I nästan samtliga områden noterades intressanta ar-
ter som antingen är sällsynta, rödlistade eller nya
för landskapet. Totalt omfattar artlistan ca 376 arter
av lavar, parasymbionter eller parasiter, men siffran
är inte exakt då osäkerhet råder runt flera av arterna,
bl.a. för att taxonomin för flera av dem ännu är då-
ligt utredd. I genomsnitt hittades 43 arter per under-

sökt område. Av de 376 arter är 81 nya för land-
skapet Halland och två är nya för landskapet Små-
land. Detta innebär att i genomsnitt hittades en ny
art för Halland för varje nytt område som besöktes.
Med dessa nya arter har artantalet i landskapet ökat
från 695 (Arup & Hultengren 2002 och kompl. av
ÖF) till 776, en ökning med 12 %. En del av de nya
arterna finns uppgivna i Foucard (2001) som före-
kommande i landskapet genom beskrivningar lik-
nande Sk-Upl, men beläggexemplar saknas från
Halland i de stora herbarierna i Lund, Göteborg,
Stockholm och Uppsala, samt större privatherbarier.
I dessa fall kan arten vara uppgiven i opreciserad
litteratur eller bara antagits finnas i Halland. Genom
denna inventering kan dock arterna anses vara väl
dokumenterade för landskapet. Flera av nyfynden
för landskapet har redan förts in i Santesson m.fl.
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(2004). Ökningen med 81 arter får anses som mycket
hög och visar hur dåligt känt landskapet har varit
avseende lavar på sten och mark. Det sista
inventeringsåret hittades 12 nya arter, trots en rela-
tivt begränsad fältinsats det året, vilket tyder på att
det finns ytterligare nya arter att finna.

Av de 376 arterna är fyra rödlistade. Dessutom no-
terades tre rödlistade arter på bark eller ved. Ytterli-
gare 120 får anses vara sällsynta, tre (fyra) är nya
för landet och slutligen sju är eventuellt nya för ve-
tenskapen.

Man kan se en tydlig trend i artantal bland områ-
dena.  Artrikast är Kungsbacka och Varberg kommun-
ers stora kustreservat med varierande exponering för
ljus, vind, salt och vågor. Där finns 65-150 arter,
medan många områden längre söderut hyser upp till
ca 70 arter. Storleken och därigenom variationen i
mikrohabitat betyder mycket för det höga antalet
arter. Påverkan av havet är också mycket viktigt då
många arter gynnas av den högre luftfuktigheten nära
kusten. Artrika miljöer är även kulturlandskapen runt
gamla gårdar som Äskhult, Björkekullen, Yttra Berg
och Gårdshult med 50-70 arter vardera. Så fort som
stenytor beskuggas av skog eller buskar sjunker art-
antalet så att inlandsområdena har färre arter. Lav-
floran i och vid vattendrag är ofta inte så artrik då de
hyser starkt specialiserade arter. Dessa tål regel-
bundna perioder av torka omväxlande med perioder
då arterna är mer eller mindre nedsänkta i vatten,
något som skulle dränka de flesta lavar. Sjöstränder
är ibland något artrikare, men det beror på hur bred
strandremsan med sten är och hur brant klipporna
lutar.

Artantalet är högre i norra Halland än i södra, bl.a.
för att det finns mer sten i norr än i söder, speciellt
vid kusten. Den ökande saliniteten och ”oceaniteten”
i norra Halland spelar sannolikt också en viss roll. I
princip alla besökta miljöer har dock några ovanliga
arter eller åtminstone lokalt sällsynta arter.

Missade eller försvunna arter
Naturligtvis hittar man inte alla arter under en in-
ventering, dels för att bara delar av de flesta områ-
den är besökta, dels för att jag inte har sökbild på
alla arter som kan finnas i länet. Några arter har jag
med avsikt inte sökt efter, eller åtminstone lagt lite
tid på. Det gäller de flesta bägarlavar Cladonia-ar-
ter, med undantag för några av de sällsynta arterna.
Vidare har jag avsiktligt avstått från att söka efter
Rhizocarpon macrosporum, som mycket liknar de
båda vanliga gula Rhizocarpon-arterna. Parasiter och

andra svampar som växer på lavar har noterats eller
samlats när jag sett dem, men jag har inte varit spe-
ciellt uppmärksam på denna grupp. En del arter har
jag eventuellt missat trots att jag varit uppmärksam
på dem.

Många arter är funna i landskapet någon i enstaka
gång tidigare och är troligen mycket sällsynta. Det
gäller antagligen t.ex. Aspicilia gibbosa, Buellia hill-
manni, B. ocellata, Diploschistes muscorum, Immer-
saria athroocarpa, Lecidella carpathica, Ochro-
lechia lactea, Rinodina milvina och Verrucaria
striatula. Andra arter har sannolikt minskat och even-
tuellt försvunnit, t.ex. Fuscidea austera, F. tenebrica,
Ochrolechia tartarea, Rinodina luridescens och
Massalongia carnosa.

En annan grupp av arter som sannolikt minskat är
nordliga arter. Hasselrot undersökte 1953 arter med
en nordlig utbredning i landet, men med spridda fö-
rekomster i Sydsverige. En tydlig minskning eller
försvinnande av åtta av dessa arter har redan doku-
menterats i Skåne och Blekinge (Arup m.fl. 1997):
Arctoparmelia centrifuga, Cladonia bacilliformis,
C. bellidiflora, Peltigera venosa, Pseudephebe pube-
scens, Umbilicaria cylindrica, U. hyperborea, och
U. proboscidea. Med undantag för C. bellidiflora
har ingen av dessa hittats under inventeringen i Hal-
lands län och det är mycket möjligt att de försvunnit
i stor utsträckning även från Halland.

Rödlistade arter
Under inventeringen har inte så många rödlistade
arter hittats, vilket naturligtvis beror på att mycket
få arter som lever på sten och jord har kunnat bedö-
mas för rödlistning. Med resultaten från detta arbete
kommer dock ett antal arter att kunna föreslås som
kandidatarter inför arbetet med rödlistan 2010. En-
ligt befintlig rödlista (Gärdenfors 2005) noterades
totalt sett fyra rödlistade arter på sten och jord och
ytterligare tre på bark och ved. Av dessa har tre alla
eller stora andelar av sina svenska lokaler i länet,
nämligen Cladonia peziziformis, Porpidia hydro-
phila och Parmelina pastillifera. Den fjärde arten,
Xanthoria calcicola, är betydligt vanligare i fram-
för allt Skåne.

Huvudbägarlav Cladonia peziziformis (hotk. CR)
Den sällsyntaste av de rödlistade arterna är C. pezizi-
formis (Fig. 4), som har tre kända förekomster i lan-
det, två i Halland och en i Västergötland (Gustavs-
son 2005). Arten påträffades 1992 för första gången
i landet i Mästocka, där den därefter setts vid uppre-
pade tillfällen. 2003 hittades sedan en ny och mycket
riklig förekomst på Tönnersjömålets övningsfält.
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Arten förefaller att vara knuten till ljunghedar som
bränns regelbundet. Arten har sökts på många lämp-
liga och olämpliga platser i länet men bara dessa två
förekomster har hittats.

Strandblocklav Porpidia hydrophila (NT)
Detta är den vanligaste av de rödlistade sten- och
marklevande arterna och en stor andel av förekomst-
erna i landet finns i Hallands län. Laven har en väst-
lig utbredning med förekomster, utöver Hallands län,
i västra Kronobergs län, Västergötland, Bohuslän och
Värmland. Strandblocklav är sedan 1995 känd från
landskapet (Fritz 1998), men i Femsjö socken i Hylte
kommun i landskapet Småland finns uppgifter re-
dan från 1857 då Th. M. Fries först hittade arten.
Vid inventeringens början fanns sju lokaler noterade
i länet, men en rad fynd under inventeringen gör att
vi nu kan räkna med att strandblocklav finns i åt-
minstone ca 15 vattensystem i länet. Antalet lokaler
är större, i vissa åar finns arten relativt kontinuerligt
utmed längre sträckor. Arten förefaller finnas i alla
små till mellanstora bäckar och åar med närings-
fattigt vatten (Fig. 5). I bäckarna på Hallandsåsen
saknas arten helt liksom i de stora åarnas nedre lopp.
Arten ger intryck av att klara vissa vattenstånds-
fluktuationer, men dessa får inte vara för stora eller
ha lågt vattenstånd under för lång tid av året. Arten
har varit förd till kategorin kunskapsbrist (DD) i
väntan på att man bättre ska lära sig artens ekologi
och status (Gärdenfors 2000). Genom denna inven-
tering har kunskapen ökat så att arten nu kan föras
till kategorin missgynnad (NT).

Västlig silverlav Parmelina pastillifera (EN)
Denna art rapporterades nyligen som ny för landet
(Hultengren & Arvidsson 2003). Arten hade då hit-
tats på två lokaler i Bohuslän, men nu finns totalt
fyra lokaler i landet. En av dessa ligger i Halland,
där arten 2003 hittades på en klippa ovan stranden
på ön Ramnö i Kungsbackafjordens övärld. Ytter-
liggare fynd kan komma att göras, men P. pastillifera
är sannolikt sällsynt i landet. I Sverige är arten väst-
lig, men arten är känd även från Finland.

Kalkvägglav Xanthoria calcicola (NT)
Kalkvägglaven har en sydlig utbredning och är spridd
framför allt i låglandet i Skåne. Fynd finns även på
Kalmar slott, Visby ringmur och Varbergs fästning,
där arten hittades 2002. Flertalet förekomster är på
kyrkogårds- och trädgårdsmurar samt andra typer av
murar. Fyndet på Varbergs fästning passar därför väl
in i artens ekologi.

Andra rödlistade arter
Visserligen har främst sten- och marklevande lavar
noterats under fältarbetet, men enstaka epifytiska
arter har också noterats, varav några är rödlistade.

Sydlig ladlav Cyphelium notarisii (CR)
Arten noterades på en gammal staketstolpe av trä på
Balgö. Arten har inte rapporterats från Halland tidi-
gare. Sydlig ladlav växer främst på obehandlad
kulturved i exponerade miljöer, men kan uppträda
på ved av t.ex. gamla enar, vilket den gör på Hal-
lands Väderö i Skåne.

Fig. 4. Huvudbägarlav Cladonia peziziformis växer på brända ljunghedar och är en av landets mest sällsynta
lavar.
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Sydlig halmlav Lecanora confusa (NT)
Arten upptäcktes som ny för Halland i Särö Väster-
skog av Fritz (2000). Därefter noterade han arten
även på Vendelsö, där den än en gång noterades av
mig 2003. Dessutom hittades en tredje lokal i land-
skapet på Balgö. På båda öarna noterades arten växa
på kvistar av slån i ett öppet betat landskap.

Blek kraterlav Gyalecta flotowii (NT)
Arten noterades på en ek i naturreservatet Suseån-
Hult, där den tidigare inte noterats.

Lokalt och regionalt sällsynta arter
Under inventeringen har en lång rad arter hittats som
förefaller att vara sällsynta eller åtminstone sällan
samlats. En del av dessa kan eventuellt komma ifråga
för rödlistan framöver. En art som däremot nyligen
förts från rödlistan är silverlav Parmelina tiliacea.
Den har många år varit rödlistad, delvis p.g.a. en
omfattande nedgång då försurningen var som störst.
Nu finns flera tecken på att arten återhämtat sig och
sprider sig till nya lokaler. I Halland finns en rad
förekomster på bark, men sannolikt bara ett aktuellt
fynd på sten och det är på Vendelsö.

En intressant grupp av arter som sannolikt minskat i

landet förekommer främst på nordvända lodytor el-
ler överhäng och kräver samtidigt exponering. Så-
dana ytor är idag sällsynta då skog och buskar vuxit
upp på många av de gamla öppna och betade områ-
dena längs kusterna och i viss mån även i inlandet.
Till denna grupp hör bl.a. Fuscidea austera, F.
commixta, F. gothoburgensis, F. lygaea, F. lugubris,
F. tenebrica, Lecanora vacillans, Ropalospora
atroumbrina och Tylothallia biformigera. Av dessa
hittades inte Fuscidea austera, F. commixta, F.
lugubris och F. tenebrica, men de övriga arterna
noterades på en till två lokaler vardera. F. austera
och F. tenebrica är också funna i Halland, men på
flera av de lokaler där dessa och några av de andra
arterna fanns på 1930-talet (Magnusson 1935) har
de försvunnit helt. Detta kunde konstateras vid en
översiktlig inventering av några av de gamla lokaler
i norra Halland som är kända. Anledningen till att
arterna försvunnit är att lokalerna antingen vuxit igen
eller är bebyggda, alternativt förstörda på annat sätt.
I Tab. 1 redovisas arter som får anses vara sällsynta
i länet som helhet. Några kan fortfarande vara förbi-
sedda, men flertalet är sannolikt sällsynta. En del är
vanliga på västkusten, eller ibland Halland, men
ovanliga i resten av landet. Totalt sett är det knappt
120 av de 376 funna arterna som sannolikt är säll-

Fig. 5. Strandblocklav Porpidia hydrophila är rödlistad och växer på   stenar i och vid vattendrag i länet.
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*Absconditella trivialis
Acarospora sinopica
Acarospora smaragdula
Agonimia tristicula
*Arthonia phaeobaea
*Aspicilia cupreogrisea (utom Bh, Vg)
Aspicilia epiglypta (utom Bh, Vg)
*Bacidia carneoglauca
Bacidia trachona
*Calicium corynellum
*Caloplaca aractina
Caloplaca arenaria
*Caloplaca oxfordensis
Caloplaca scotoplaca
Caloplaca vitellinula
*Catillaria atomarioides
*Chrysotrix chlorina
*Cladonia cyathomorpha
Cladonia zopfii (utom Bh, Vg)
*Clauzadeana macula
Dibaeis baeomyces
*Fuscidea gothoburgensis (utom Bh, Vg)
*Fuscidea lygaea (F. tenebrica) (utom Bh, Vg)
*Fuscidea recensa
*Halecania ralfsii
*Lecanactis latebrarum
*Lecania cf. atrynoides
Lecanora caesiosora
Lecanora campestris
Lecanora cenisia
*?Lecanora salina
*Lecanora vacillans
*?Lecidea ahlesii
*?Lecidea confluentula (utom Hl)
*Lecidea diducens
*?Lecidea promixta
*Lecidea sarcogynoides
Lecidella anomaloides
*?Lepraria caesioalba
*?Lepraria elobata
*?Lepraria umbricola
*?Lepraria rigidula
Leprocaulon microscopicum
Melanelia disjuncta
Melanelia panniformis
?Melanelia sorediata
*Micarea bauschiana
*Micarea botryoides
*Micarea erratica
*Micarea lutulata
*Micarea myriocarpa
Microcalicium arenarium
Miriquidica pycnocarpa
Neofuscelia verruculifera
*Opegrapha calcarea
*Opegrapha lithyrga
*Parmelina pastillifera
*Pertusaria flavicans
*Placopsis lambii

Tab. 1. Lokalt, regionalt eller nationellt sällsynta arter som noterats under inventeringen. Arter som är natio-
nellt  sällsynta, eller åtminstone sällan samlade är markerade med fotnot "*". Opegrapha lithyrga anses vara
en synonym till O. vulgata i Santesson m.fl. (2004).

Placynthium pannariellum
*?Placynthium rosulans
Porocyphus coccodes
*Porocyphus kenmorensis
Porpidia cinereoatra
Porpidia grisea
*Porpidia platycarpoides
Porpidia rugosa
Porpidia speirea
*?Protoparmelia picea
Protothelenella corrosa
*Pterygiopsis lacustris
*Racodium rupestre (utom Hl, Bh, Vg)
*Rhizocarpon amphibium
Rhizocarpon badioatrum
Rhizocarpon cinereovirens
Rhizocarpon geminatum
Rhizocarpon oederi
Rhizocarpon polycarpum
Rhizocarpon rubescens
*Rhizocarpon subgeminatum
Rhizocarpon timdalii
*Rimularia badioatra
*Rimularia gyrizans
Rimularia insularis
*Rinodina atrocinerea (utom Hl, Bh, Vg)
Rinodina confragosa
*Rinodina fimbriata
Rinodina interpolata
*Rinodina teichophila
*Ropalospora atroumbrina
Sarcogyne clavus
Schaereria cinereorufa
*Stigmidium marinum
*Stigmidium rivulorum
*Stigmidium sp.
*Thelidium aff. rehmii
Tremolecia atrata
*Tylothallia biformigera
Umbilicaria polyrrhiza
Umbilicaria spodochroa
Verrucaria aff. hydrela
*Verrucaria aquatilis
*Verrucaria erichsenii (utom Hl, Bh, Vg)
*Verrucaria cf. funckii
*Verrucaria cf. fusconigrescens
*Verrucaria halophila
*?Verrucaria latebrosa (ej Hl)
Verrucaria margacea
*Verrucaria mucosa
*Verrucaria pachyderma
*Verrucaria praetermissa
*Verrucaria rheitrophila
*?Verrucaria sp. 2
*Verrucaria sp. 4
*?Verrucaria sp. 5
*Xanthoria calcicola
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synta, vilket motsvarar ca 30 % av
artstocken. Tyvärr är kunskapen i
landet totalt ännu för dålig för att
alla dessa arter ska kunna utvärder-
as på ett nationellt plan, men denna
inventering ger en bra bas för vid-
are arbete.

Nya arter för landet
Utöver de arter som är nya för land-
skapet Halland har även några ar-
ter nya för landet registrerats.

Arthonia cf. cornata är en parasit
som samlades på Tönnersjömålet
där den växte på podetierna av
Cladonia subulata. Enligt korre-
spondens med Paul Diedrich, Lux-
emburg, är taxonomin oklar hos denna och närstå-
ende arter. Värdvalet hos parasiten har länge styrt
hur olika arter avgränsas, men i detta fall misstän-
ker man att arten kan växa på flera olika värdar, men
det är än så länge oklart vilket namn som ska gälla.
Arten är oavsett namnet ny för Sverige.

Bacidia carneoglauca samlades i naturreservatet
Brogård på ett skuggigt block tillsammans med flera
andra anmärkningsvärda arter (Fig. 6). Arten är ut-
anför Sverige känd från Brittiska öarna, Tjeckien,
Österrike och Frankrike.

Lecidea confluentula är en förbisedd art som visat
sig vara tämligen vanlig, åtminstone i Halland. Den
är nära släkt och förväxlad med L. fuscoatra, den
vanligast Lecidea-arten i Halland. Till skillnad från
denna har L. confluentula betydligt tunnare bål eller
ingen bål alls och genetiska studier tyder på att detta
inte är en miljömodifikation (Arup 2004). Arten finns
i samma miljöer som sin släkting och kan visa sig
vara vanligast i landet just i Halland.

Stigmidium rivulare är en parasitisk svamp, som
växte på Verrucaria-bålar i åtminstone två bäckar i
Dömestorp på Hallandsåsens nordsluttning.

Thelidium aff. rehmii finns i samma miljö som före-
gående art. Bestämningen är dock osäker eftersom
arten inte är känd från Sverige och jämförelse-
material saknas. Framtida studier får utvisa om miss-
tankarna stämmer eller ej.

Nya arter för vetenskapen
De kanske mest spännande fynden är de som inte
säkert gått att bestämma till art och som kanske ut-
gör helt obeskrivna arter,  dvs nya för vetenskapen.

Lecanora ”subsalina”. Ett av de första problemen
som uppmärksammades var ett taxon som mycket
liknade L. salina, men som saknar denna arts typiska
C+ rosa reaktion på apothecie-kanten. Likheter finns
också med L. umbrina, men preliminära DNA-stud-
ier tyder på att det inte rör sig om denna art och att
den även skiljer sig från L. salina. Det genetiska
mönstret är dock komplicerat och ytterligare studier
krävs för att fullständigt reda ut taxonomin.

Lepraria ”subborealis”. Lepraria-arterna är fortfa-
rande, trots många arbeten de senaste åren ofull-
ständigt kända. På skuggiga lodytor hittades något
med samma kemi som L. borealis, men bålstrukturen
var finare och färgen något annorlunda jämfört med
den arten. Det kan röra sig om en obeskriven art,
men genetiska studier är påbörjade för att belysa

denna fråga.

Rhizocarpon timdalii. Ett taxon som på ett tidigt sta-
dium i inventeringen inte gick att bestämma skick-
ades till P. G. Ihlen. Materialet tillhörde en då ännu
obeskriven art, som senare skulle få namnet R.
timdalii (Ihlen & Fryday 2002). Tre fynd av denna
art gjordes under inventeringen. Arten är känd från
flera andra svenska landskap.

Stigmidium sp. Släktet Stigmidium är fortfarande då-
ligt känt i Sverige och mycket finns att upptäcka om
dessa parasiterande svampar. Utöver de tre arter som
med någon form av säkerhet har kunnat fastställas
som halländska arter finns ett par obestämda kol-
lekter. De avviker från det som sannolikt är S.
rivulare genom klart större sporer, men ekologin och
värden, sötvattensarter av Verrucaria, stämmer med
denna art. Det kan dock vara en obeskriven art.

Fig. 6. Bacidia carneoglauca hittades på   en skuggig klippa vid Brogård
och ä  r ny fö  r Sverige.
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Verrucaria sp. 1. Släktet Verrucaria är ett av Sveri-
ges största och samtidigt ett av de svåraste och sämst
kända. Det är därför inte speciellt anmärkningsvärt
att jag har haft störst problem med detta släkte. Några
kollekter har inte säkert bestämts men likheter finns
med en eller flera kända arter. Två taxa avviker dock
starkt från övriga kända arter i släktet. På ett antal
platser i sötvattensmiljö har en art samlats som har
en speciell skrovlig, grönaktig bål. Arten är karaktä-
ristisk men inga arter i bestämningslitteraturen pas-

sar och arten kan vara obeskriven.

Verrucaria sp. 4. I en helt annan miljö, på näringsrik
eller svagt basisk sten samlades en art som har runda
sporer. Av de Verrucaria-arter som har runda sporer
finns det ingen som samtidigt har den tjocka,
kuddliknande bål som de två kollekterna har. Dess-
utom passar varken ekologi eller substrat. Även här
kan det röra sig om en obeskriven art.

Viktiga miljöer och områden
Det är svårt att peka ut speciellt viktiga miljöer då i
princip alla besökta miljöer och områden har några
ovanliga arter eller åtminstone lokalt sällsynta arter.
Ser vi till artantalet är de stora kustreservaten i norra
Halland de viktigaste. Vendelsö och Balgö (Tab. 2,
Fig. 7) står i en klass för sig, med 153 respektive
135 arter. Ramnö, Vallda Sandö, Årnäsudden,
Sönnerbergen och Biskopshagen är också mycket
artrika. Några av de sällsyntaste arterna finns dock
delvis i andra kustreservat med lägre antal arter, t.ex.
Vesslunda, Fjärehals, Näsbokrok, Västra Getterön
och Särö Västerskog. Smörkullen är lite udda i detta
sammanhang. då det ligger en liten bit från kusten
och är ett litet berg omgivet av skog. Här hittades
dock några sällsynta arter.

Miljöerna runt gamla gårdar och öppna betade om-
råden i inlandet med mycket stenblock är också art-
rika och hyser delvis arter som inte är så vanliga i
kusttrakterna. Av områdena med kulturprägel är
Äskhult det mest unika, men Yttra Berg, Björke-
kullen och Gårdshult är också intressanta. Av de bet-
ade öppna områdena är Bölarp, Hollandsbjär och
Järnmölle viktiga.

En av landets mest sällsynta arter, den rödlistade Cla-
donia peziziformis, är knuten till bränd ljunghed.
Arten är funnen på Tönnersjömålet och Mästocka
ljunghed. Fortsatt bränning är nödvändig för denna
arts överlevnad. Halland har ett nationellt och inter-
nationellt ansvar för denna art då den är sällsynt i
hela Europa. Lavfloran på lodytor och bergbranter,
både i skog och i nordexponerade lägen, är speciell
och omfattar ofta arter med en västlig utbredning i
landet eller en ekologi som gör att de många gånger
är sällsynta i landet som helhet. Arterna här är ofta
beroende av jämn och hög fuktighet vilket de ofta
finner i skog med lång kontinuitet. Några av de vik-
tigaste områdena är Virsehatt, Klövaberget, Valaklitt,
Högeklint (Biskopstorp) och Valåsberget i Sandsjö-
backa naturreservat.

Slutligen är lavfloran vid sjöstränder och i vatten-
drag ofta mycket intressant, delvis kanske för att den
har varit dåligt undersökt tidigare. Många sällsynta
eller till och med helt okända arter finns i denna
miljö, vilket gör att det är en av de viktigaste i länet.
Hallandsåsens nordsluttning, med sina små skogs-
bäckar är unika i Halland, med flera mycket säll-
synta arter. Av övriga vattendrag är Fylleån vid Bro-
gård, flera platser längs Högvadsån, Suseån-Hult,
ån Assman vid Danska Fall och Gårdshult mycket
intressanta och viktiga. Karsefors utgör i detta
sammanhang en udda plats. Där hittades flera ovan-

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3
Vendelsö Årnäsudden Biskopshagen
Balgö Vallda Sandö Sandsjöbacka
Ramnö Sönnerbergen Danska Fall
Vesslunda Särö Västerskog Björkekullen
Suseån-Hult Virsehatt Haverdal
Högvadsån Västra Getterön
Gäddevik Fjärehals
Karsefors Äskhult
Mästocka Högeklint
Tönnersjömålet Varbergs fästning
Näsnabben Valaklitt
Brogård
Dömestorp

Tab. 2. Rangordning av de 29 mest vä  rdefulla områ  dena av de 82 som undersö  kts. Kategori 1 ä  r mest vä  rde-
fullt. Inom varje kategori finns dock ingen rangordning.
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liga arter, trots att det är en reglerad del av Lagan.
Vidare är sjöarna Fegen, Lygnern, Skärsjön och
Byasjön viktiga med flera sällsynta arter.

Av de undersökta miljöerna är de sandiga kust-
reservaten i södra Halland de minst intressanta.
Haverdal är dock intressantare än de övriga då några
ovanliga arter hittades på ett stenblock och i ån
Skintan som mynnar i reservatet.

Rangordning av miljöer, områden och arter tvingas
man ofta till när någon eller några faktorer är be-
gränsande för vad man kan skydda eller vårda. I Tab.
2 listas 29 områden som de mest värdefulla av de 82
besökta områdena. De är dessutom rangordnade i
tre grupper där kategori 1 är det mest värdefulla.
Denna rangordning bygger på en samlad bedömning
av flera olika faktorer där hänsyn tagits till artrike-
dom, förekomst av rödlistade arter samt lokalt och
regionalt sällsynta arter. Bedömningen av sällsynt-
het är svår och har gjorts med viss hänsyn till att
flera arter sannolikt är förbisedda, men är i stort sett
gjord med dagens kunskap om utbredning och sta-
tus. Viss hänsyn har även tagits till att några av ar-
terna förefaller att vara okända för vetenskapen. Att

29 områden bedömts som särskilt värdefulla inne-
bär inte att de övriga saknar värden, tvärtom, flera
av dessa hyser ofta värdefulla arter.

Naturvårdsaspekter och skötsel

Ett av målen med detta projekt var att se om det finns
några hot mot sten- och marklavar i länet och om så
är fallet, vad kan man göra åt det. Den samlade bil-
den som inventeringen gett är att det finns hot och
att de delvis är av annat slag än för trädbundna arter.
Nedan listas de hot som finns och vad som kan gö-
ras åt dem.

Igenväxning
Landskapet sluter sig alltmer, dels genom att åker-
och ängsmark planteras med skog, dels genom att
betesmarker tillåts växa igen. Därigenom försvin-
ner många lämpliga stenytor som blir så beskuggade
att lavfloran utarmas och övergår till ett relativ art-
fattigt lavsamhälle med några få skuggtåliga specia-
lister. I denna undersökning framgår det tydligt att
öppna, betade miljöer med block och klippor men
även stenmurar, rösen och liknande är artrika mil-

Fig. 7. Svagt sluttande hällar med något kalkfö  rande, mer lä  ttvittrad berggrund och en avvikande lavflora där
t.ex. Agonimia tristicula hittades. Naturreservatet Balgö  .  
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jöer. En del arter verkar dessutom ha merparten av
sina förekomster i just dessa miljöer. Det gäller t.ex.
Arctoparmelia incurva, Lecanora caesiosora, L. so-
ralifera, Lecidea confluentula, Lecidella scabra,
Miriquidica pycnocarpa, Ochrolechia androgyna,
Placopsis lambii, Rhizocarpon oederi och R. sub-
geminatum. Som riktigt sällsynt art har även Proto-
thelenella corrosa hittats på en stenmur.

En annan grupp av arter som drabbats av igenväx-
ning en den som föredrar nordvända lodytor eller
överhäng och samtidigt kräver exponering, helst
kustnära. Sådana ytor är idag sällsynta då skog och
buskar vuxit upp på många av de gamla öppna och
betade områdena längs kusterna och i viss mån även
i inlandet. Till denna grupp hör bl.a. Fuscidea
austera, F. commixta, F. gothoburgensis, Fuscidea
lygaea, F. lugubris, F. tenebrica, Lecanora vacillans,
Ropalospora atroumbrina (Fig. 8) och Tylothallia
biformigera. Av dessa hittades inte Fuscidea austera,
F. commixta, F. lugubris och F. tenebrica under in-
venteringen men de har funnits eller skulle kunna
finnas i landskapet. Några av dessa arter kan bli ak-
tuella att rödlista när fler av de gamla lokalerna i
landet inventeras och effekterna av igenväxningen
kan utvärderas mer generellt.

Det är således speciellt viktigt att bibehålla betes-
drift och röjningar, speciellt i kustnära områden, inte
bara för blomväxter, fåglar och andra organismer
utan även för många lavar. De röjningsåtgärder som
gjorts i många kustreservat är mycket bra, även om
det till en början kan se tämligen fult ut direkt efter
åtgärden.

Som nyss nämnts ovan finns flera arter som verkar

föredra stenmurar och stenrösen.
Tyvärr har stora mängder sådana ta-
gits bort de senaste hundra åren då
de utgjort odlingshinder. Detta för-
hindras nu dels av biotopskyddet,
dels av kulturminneslagen. Trots det
är lavfloran i denna biotop inte säk-
rad, för det är vanligt att den period-
vis eller på längre sikt tillåts växa
igen varigenom lavfloran skuggas ut
och dör. För att lavfloran ska trivas
krävs att stengärdsgårdarna och rösen
hålls fria från sly genom frihuggning
eller bete. Det är dock inte bra med
bränning i direkt anslutning till mu-
rar och rösen då branden i sig dödar
lavarna.

Upphörd ljungbränning
Regelbundet brända ljunghedar har större betydelse
för olika blomväxter och insekter än det har för lav-
floran. En lavart är dock direkt beroende av bränn-
ingen, nämligen Cladonia peziziformis, som har två
kända förekomster i länet; på Mästocka ljunghed och
på Tönnersjömålet. Denna art är mycket konkurrens-
svag så fort grässvål och ljungris breder ut sig, men
eventuellt finns ännu fler faktorer som är viktiga än
just konkurrens. Arten har nämligen ännu inte hit-
tats på andra blottade markytor där konkurrensen är
låg. Samma mönster finns i andra länder, t.ex. Norge.
Kanske ger bränning gynnsamma näringsförhåll-
anden? Eller så har det med spridningsförmågan att
göra. Upphörande av bränning skulle dock med all
säkerhet leda till att arten försvinner. Hur ofta brän-
ning bör göras är svårt att uttala sig om. Eventuellt
skiljer sig den optimala omloppstiden mellan olika
platser. På Mästocka ljunghed bränns varje del-
område mer sällan än på Tönnersjömålet som har
årlig bränning. Sannolikt har variationer i topografi
och fuktighetsgrad en stor betydelse då C. pezizi-
formis ofta dyker upp nära fuktiga och brantare par-
tier där bränningen inte tagit fullt så hårt. Det
viktigtigaste är dock att bränning överhuvudtaget
sker. Helst med högst 4–5 års mellanrum.

Avverkning av gammal skog
Liksom för många trädlevande lavar kan avverkning
av gammal skog vara starkt negativt för lavarna på
sten, framför allt arter på lodytor, större block och i
rasbranter. En grupp på 20–40 arter uppträder hu-
vudsakligen i beskuggade miljöer med jämn och re-
lativt hög fuktighet och tål inte snabba förändringar
i mikroklimatet. Det kan alltså vara förödande för
dessa arter när man kalavverkar eller gallrar starkt i
skogen i direkt anslutning till bergbranter och lik-

Fig. 8. Ropalospora atroumbrina förekommer sällsynt på  nordvända
stenytor i norra delen av lä  net.



18

Mark- och stenlevande lavar

nande. Några av lavarna i dessa miljöer är mycket
sällsynta och kan komma att tas upp på rödlistan.

Alltför stort graninslag i lövskogar
Ett mindre problem för stenlavar är graninslag i sko-
gar med fina bergbranter. Det är dock lika viktigt för
lavarna att det inte blir för mörkt vid t.ex. en lodyta
som att det inte blir för öppet och torrt. I vissa områ-
den med framför allt bok finns ett ansenligt gran-
inslag. Om det blir för stort kan lavfloran på dessa
platser skuggas ut. Risken är mindre för platser med
enbart lövskog, men det är även viktigt att träd med
låga ansatta grenar inte står i direkt anslutning till
stenytor.

Reglering av vattennivån i sjöar och vatten-
drag
Det är en lång rad arter som växer i eller i direkt
anslutning till sötvatten, både rinnande och mer stil-
lastående. Flera av dessa är ovanliga eller direkt säll-
synta och kan komma att hamna på rödlistan. En art,
strandblocklav Porpidia hydrophila, är redan röd-
listad. Flertalet av arterna i denna miljö tål en del
vattenståndsfluktuationer då det är ett naturligt för-
lopp under året med torrare perioder. En del mindre
skogsbäckar torkar till och med ut helt under som-
rarna. De arter som växer i dessa små bäckar är an-
passade för att klara av detta och är i vissa fall san-
nolikt beroende av perioder med torra förhållanden.
Andra arter som växer vid sjöstränder och vid eller i
större vattendrag tål dock inte stora variationer i vat-

tenståndet, som kan upp-
stå i reglerade vattendrag.
Detta gäller sannolikt
sällsynta arter som t.ex.
Porocyphus kenmorensis
(Fig. 9), Rhizocarpon
amphibium (Fig. III),
Rinodina fimbriata och
Verrucaria pachyderma.
Det är således viktigt att
så långt som möjligt upp-
rätthålla naturliga vatten-
ståndsvariationer.

Luft- och vattenföro-
reningar
Det är väl bekant att lavar
är känsliga för luftföro-
reningar och det finns
många studier som vittnar
om förändringar i den epi-
fytiska lavfloran som or-
sakas av t.ex. olika sva-
vel- och kväveföreningar.

Vad som händer med sten- och marklavar vid för-
surning och andra typer av luftföroreningar är min-
dre studerat. En studie i Skåne (Arup m.fl. 1989)
visade att även dessa lavar påverkas negativt av
försurning. Det är också klart att lavarna vid ett
vattendrag dör vid utsläpp av gifter och påverkas
negativt vid alltför höga näringsgivor i vattnet.
Många arter är beroende av rent och klart vatten.
Mest okänt är det vad som händer i marin miljö, hur
lavarna på sten nära vattnet på havsstränder reage-
rar på förändringar i vattenkemin, t.ex. vid förhöjda
näringshalter och andra typer av utsläpp. Det finns
dock misstankar om att Rinodina luridescens för-
svunnit från flera lokaler i Skåne och Halland p.g.a.
föroreningar, eventuellt från havet.

Tack

I en så här omfattande inventering finner man alltid
kollekter som vållar problem vid bestämningen.
Några av dessa har jag bollat över till experter på
just de släkten det rört sig om. Jag vill därför tacka
H. Hertel, T. Foucard, P.-M. Jørgensen, A. Crewe,
B. Owe-Larsson och P. G. Ihlen för att de granskat
en eller flera av mina kollekter. Ett stort tack även
till de som bistått med båttransporter till Balgö och
Ramnö. Slutligen ett mycket stort tack till Örjan Fritz
på Länsstyrelsen som kom med idén att genomföra
denna inventering. Han har på alla sätt bistått mig
med hjälp på vägen, läst manuskript och fungerat

Fig. 9. Porocyphus kenmorensis ä   r kä   nd frå   n bara två    lokaler i landet, bl.a. Suseå   n-
Hult.
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som redaktör för de två tidigare delrapporterna samt
denna slutrapport. Tack också till Karin Hernborg
och Örjan för mat och logi samt givande diskussio-
ner.

Litteratur

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some
south Scandinavian Lichens. Botaniska Notiser,
Supplement 1 (2).

Arup, U. Stenlavar i naturskyddade områden i Hal-
lands län 2001. Länsstyrelsen i Halland. Medde-
lande 2002: 25.

Arup, U. 2004. Three overlooked Lecidea species
in Sweden. Symbolae Botanici Upsaliense 34:
39–48.

Arup, U., Ekman, S., Fröberg, L., Knutsson, T. &
Mattsson, J.-E. 1989. Changes in the lichen flora
on Romeleklint, S. Sweden, over a 50-year pe-
riod. Graphis Scripta 2: 148–155.

Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.
1997. Skyddsvärda lavar i Sydvästra Sverige.
SBF-förlaget, Lund.

Arup, U. & Hultengren, S. 2003. Landskapskatalog
för lavar i södra och mellersta Sverige. Lund.

Arvidsson, L. & Thor, G. 1999. Rödlistade lavar i
Sverige-Artfakta. ArtDatabanken, Uppsala.

Foucard, T. 2001. Svenska skorplavar och svampar
som växer på dem. Interpublishing, Stockholm.

Fritz, Ö. 1995a. Inventering av skogliga nyckel-
biotoper inom naturskyddade områden i Hallands
län 1995. Del 1. Södra länsdelen. Länsstyrelsen
Halland. Meddelande 1996:10.

Fritz, Ö. 1995b. Inventering av skogliga nyckel-
biotoper inom naturskyddade områden i Hallands
län 1995, del 2. Norra länsdelen. Länsstyrelsen
Halland. Meddelande 1996:10.

Fritz, Ö. 1998. Nya och intressanta lavfynd från södra
Sverige, särskilt Halland. Graphis Scripta 9: 11–
14.

Fritz, Ö. & Berlin, G. 2002. Översyn av Hallandsås
norsluttning. Biologiskt värdefulla områden.
Länsstyrelsen i Halland och Länsstyrelsen i
Skåne.

Fryday, A. M. 2005. The genus Porpidia in northern
and western Europé, with special emphasis on
collections from the British Isles. Lichenologist
37: 1–36.

Degelius, G. 1935. Das ozeanische Element der
Strauch- und Laubflechtenflora von Skandina-
vien. Acta Phytogeographica Suecica 7.

Gustavsson, H.-E. 1989. Lavfloran i Älmås, Abild
socken.Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande
1989: 3.

Gustavsson, H.-E. 1995. Lavfloran på bok i Ödegär-
det i västra Småland. Svensk Botanisk Tidskrift
89: 65–80.

Gustavsson, R. 2005. Huvudbägarlav funnen i Väs-
tergötland eller ”Ge kona ljong för dä ä ho van-
der ve”. Lavbulletinen 11(2):57-59.

Gärdenfors, U. (red.) 2000. Rödlistade arter i Sverige
2000. ArtDatabanken, SLU. Uppsala.

Gärdenfors, U. (red.) 2005. Rödlistade arter i Sverige
2005. ArtDatabanken, SLU. Uppsala.

Hasselrot, T. E. 1953. Nordliga lavar i Syd- och Mel-
lansverige. Acta Phytogeographica Suecica 33.

Hultengren, S. & Arvidsson, L. 2003. Kustsilverlav
Parmelina pastillifera – en ny svensk bladlav.
Svensk Bot. Tidskr. 97: 94–99.

Ihlen, P. G. & Fryday, A. M. 2002. Rhizocarpon
timdalii, a new lichen species from north-west
Europe and north-east North America.
Lichenologist 34: 95–100.

Jørgensen, P.-M. 1990. The lichen genus Ptery-
giopsis in northern Europe. Lichenologist 22:
213–217.

Lindblom, L. & Ekman, S. 2004. Molecular evidence
supports the distiction between Xanthoria
parietina and X. aureola (Teloschistaceae, lichen-
ized Ascomycota). Mycological Research 109:
187–199.

Magnusson, A. H. 1935. Om några västliga skorp-
lavars utbredning på Sveriges västkust. Svensk
Bot. Tidskr. 29: 1–26.

Muhr, L.-E. 1991. Porpidia soredizodes new to
Sweden. Graphis Scripta 3: 104–105.

Osbeck, P. 1788. Utkast till Flora Hallandica. Göte
borgs Vetenskaps och Vitterhets samhälles hand
lingar. Vet. –afd.4: 3–34.

Santesson, R. 1993. The lichens and lichenicolous
fungi of Sweden and Norway. SBT-förlaget,
Lund.

Santesson, R., Moberg, R., Nordin, A., Tønsberg, T.
& Vitikainen, O. 2004. Lichen-forming and
lichenicolous fungi of Fennoscandia. Museum of
Evolution, Uppsala University.

Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända
områden i Hallands län 2002. Länsstyrelsen Hal-
land. Meddelande 2002:1.



20

Mark- och stenlevande lavar

Appendix 1. Lavfloran i olika miljöer

Ofta finns stora likheter mellan områden som har
ungefär liknande förutsättningar, men mycket ofta
finns även en del skillnader. Ibland finns relativt tyd-
liga växtsamhällen utvecklade och en rad sådana har
beskrivits och namngivits, ungefär som man namn-

ger arter. Dessa kommer dock inte att nämnas i föl-
jande genomgång som i stället ger en mer översikt-
lig bild av vad man kan finna i olika huvudtyper av
miljöer och hur artrika de kan vara (Fig. 10).

Fig. 10. Olika miljö  er och hur må  nga arter som normalt uppträ  der i dem. De blå   staplarna visar minimum- och
de rö  da staplarna maximumvärden.

Fig. 11. I sö  dra Halland finns flera omfattande sanddynsområ  den som delvis är planterade med bergtall, som
hä  r i Hö  ka. Lavfloran ä  r relativt mager och domineras av olika Cladonia-arter.
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Sandig tallskog
Kustnära, sandiga områden med planterad bergtall
finns framför allt i södra Halland, från Skånegräns-
en upp till strax norr om Halmstad. Tre områden av
denna typ undersöktes, nämligen Skummeslövs-
strand, Höka flygsandfält (Fig. 11) och Haverdal. I
alla dessa områden var marklavarna bäst utvecklade
närmast stranden, i övergången mellan skog och mer
öppen kusthed. Av naturliga skäl finns här inte
mycket stenytor att växa på så lavfloran är knuten
främst till sand, mossa och det tunna humustäcke
som finns i tallskogen. Detta är ingen artrik miljö,
men 15–25 arter kan ofta letas upp. I denna närings-
fattiga miljö brukar renlavar dominera, främst
Cladonia arbuscula och C. portentosa. Därtill kan
man ofta hitta en rad andra Cladonia-arter, t.ex. C.
coccifera, C. fimbriata, C. foliacea, C. furcata, C.
pleurota och C. uncialis. Dessutom brukar man finna
de båda hedlavarna Cetraria aculeata och C.
muricata, den senare dock något mer sällan. Direkt
på mossa och humus växer två vanliga arter, näm-
ligen Placynthiella icmalea och Trapeliopsis granul-
osa. Haverdal avviker en del från Skummeslövs-
strand och Höka genom att småsten finns halvt be-
gravda i sanden, vilka utgör en nisch som naturligt-

vis utnyttjas av en del skorplavar, t.ex. Micarea
erratica, Lecidea promixta, Polysporina simplex och
Trapelia obtegens. Av dessa är alla utom den sist-
nämnda typiska småstensarter. Dessutom fanns ett
stort stenblock i exponerat läge och det bidrog med
ca 15 nya arter.

I sanddynsområdena är förutsättningarna egentligen
goda för att finna den sällsynta och rödlistade
Stereocaulon incrustatum, men trots ett riktat sö-
kande har jag inte kunna hitta arten i Halland. Däre-
mot hittades S. paschale just i den miljö där S. in-
crustatum skulle kunna växa. Sammanfattningsvis
hittades få unika arter i detta habitat, som domine-
ras av vanliga och spridda Cladonia-arter, men även
mindre allmänna arter i släktet förekommer, t.ex. C.
zopfii. Micarea erratica och Lecidea promixta är re-
lativt sällsynta.

Hallandsåsens nordsluttning med ädellövskog
och bäckar
Nedför Hallandsåsens nordsluttning letar sig flera
mindre bäckar fram genom ädellövskogen (Fig. 12)
för att mynna ut i slättlandskapet nedanför. Längs
stora delar av deras lopp finns sten och block samt

Fig. 12. En av flera mindre oförsurade vattendrag som finner sin väg nedför Hallandsåsen nordsluttning i
Dömestorp-området. Lavfloran här är unik för Hallands län med flera sällsyntheter.
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fläckvis går även berget i dagen. Berggrunden, jor-
darna och vattnet är här både kalk- och näringsrik-
are och skiljer sig från andra delar av länet (Fritz &
Berlin 2002). Lavfloran i denna miljö är i Halland
unik med flera arter som inte registrerats någon an-
nanstans i landskapet, utan har större likheter med
skånska bäckar. Blocken och stenarna står under
långa perioder under vatten och på dem finns
huvudsakligen tunna skorplavar. Vanligast är
Bacidina inundata, Dermatocarpon luridum och
olika Verrucaria-arter. Vanlig i denna miljö är även
Porina lectissima, men den förekommer kanske
främst på skuggiga lodytor. I flera av bäckarna i
Dömestorp hittades Verrucaria aff. hydrela, V.
rheitrophila, V. praetermissa och V. aquatilis, arter
som är i det närmaste unika för området. Dessutom
fanns V. aethiobola, men denna art har en vidare ut-
bredning i Hallands län och förekommer även i an-
dra typer av vatten. Dessutom hittades Lecidea
ahlesii, Thelidium aff. rehmii och ett par Stigmidium-
arter som inte noterats någon annanstans i länet.
Totalt sett är lavfloran inte artrik, men omfattar till
stor del för länet unika arter.

Ljung- och gräshedar med block
På öppna, betade gräs- och ljunghedar i inlandet finns

det ofta spridda silikatblock och ibland även klip-
por. Områden av denna typ är t.ex. Bölarp (Fig. 13),
Hollandsbjär, Skipås och Järnmölle. Beroende på va-
riationen i storlek och exposition brukar man kunna
finna 30-50 arter. Riktigt vanliga arter i denna miljö
är Acarospora fuscata, Aspicilia caesiosinerea, A.
cinerea, Candelariella coralliza, C. vitellina, Diplo-
schistes scruposus, Lecanora intricata, L. polytropa,
Lecidea confluentula, L. fuscoatra, L. lapicida, Lep-
raria neglecta, Melanelia fuliginosa, Miriquidica
leucophaea, Neofuscelia loxodes, N. pulla, P. ompha-
lodes, Parmelia saxatilis, Pertusaria aspergilla, P.
corallina, Polysporina simplex, Porpidia tuber-
culosa, Pseudevernia furfuracea, Rhizocarpon geo-
graphicum, R. lecanorinum, R. reductum, Schaereria
fuscocinerea, Umbilicaria deusta, U. polyphylla,
Xanthoparmelia conspersa och X. mougeotii. Nå-
got mindre vanliga men inte direkt sällsynta arter är
bl.a. Arctoparmelia incurva, Aspicilia verrucigera,
Lecidea lithophila, L. plana, Platismatia glauca,
Porpidia grisea, Protoparmelia badia, Rhizocarpon
subgeminatum, Rimularia furvella, Sclerococcum
sphaerale (svamp som växer på Pertusaria
corallina), Stereocaulon dactylophyllum och Stereo-
caulon subcoralloides. På de skuggigare partierna
av blocken hittar man t.ex. Fuscidea cyathoides, F.

Fig. 13. För södra Halland typiska betesmarker med ljungvegetation och spridda silikatblock. Bölarp.



23

Hallands län

praeruptorum, Psilolechia lucida och ibland
Ochrolechia androgyna.

Om ett block ofta besöks av fåglar får det gärna lite
högre näringshalt på toppen. Då utvecklas ibland en
något mer näringskrävande flora med arter som
Physcia caesia, P. dubia, P. tenella, Phaeophyscia
orbicularis eller P. sciastra.

Om ljungheden bränns, som den görs t.ex. på
Mästocka ljunghed och på Tönnersjömålet, blottas
humuslagret och ger ökade möjligheter för Cladonia-
arter och en del skorplavar att trivas. Däremot ska-
das ofta skorplavarna på mindre block genom bränn-
ingen. Flertalet av Cladonia-arterna är triviala och
finns i många olika miljöer. En som däremot är knu-
ten till just brända ljunghedar är den rödlistade C.
peziziformis. Skulle bränningen upphöra försvinner
arten på kort tid eftersom det då växer igen. På humu-
sen finner man ofta P. icmalea, P. oligotropha, P.
uliginosa och Trapeliopsis granulosa. Ibland dyker
även Dibaeis baeomyces upp, dock sällan med frukt-
kroppar.

Kulturmiljöer runt gamla gårdar
Runt gamla gårdar som fortfarande har en gammal-
dags prägel med många stenmurar och rösen finns

ofta många lavar. Flera områden av denna typ har
undersökts, nämligen Gårdshult, Yttra Berg (Fig. 14),
Björkekullen, Lintalund och Äskhult. Lavfloran här
påminner om den på stenblocken ute i betesmarker-
na, men vissa arter verkar föredra att växa just på
stenmurar och gamla stenrösen. Artantalet är ofta
relativt högt, ca 40–60 arter. Utöver de vanliga ar-
terna som finns på de flesta stenytor verkar t.ex.
Arctoparmelia incurva, Lecanora caesiosora, L.
rupicola, L. soralifera, Lecidella scabra, Miri-
quidica pycnocarpa, Ochrolechia androgyna,
Placopsis lambii, Rhizocarpon oederi, Trapelia
involuta och T. obtegens att föredra stenmurar och
rösen. Som riktigt sällsynt art har även Proto-
thelenella corrosa hittats på en stenmur.

Åar och bäckar
I Hallands län finns en mängd vattendrag av varie-
rande storlek (Fig. 15). De flesta av dessa rinner ge-
nom bygder med urberg och näringsfattiga jordar,
vilket skiljer dem från de små vattendragen på
Hallandsåsens nordsida. Därför är också lavfloran
längs dessa åar och bäckar annorlunda. Lavfloran
påverkas också mycket av hur stora vattenstånds-
skillnaderna är under året. En liten grupp arter tål
stora variationer och en större grupp tål små varia-
tioner. Artantalet växlar från några få arter i vissa

Fig. 14. Vid många av de gamla gårdarna i Hallands län finner man ofta fina stenrösen fulla av arter. I Yttra Berg
hittades t.ex. Lecanora caesiosora på en av sina få lokaler.
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områden, t.ex. Årnarp, till upp till 25 arter. Lägger
man sedan till de arter som inte är knutna bäcken
eller ån kan artantalet stiga till drygt 60 arter. De
arter som är mer eller mindre bundna till sten i vat-
ten och dessutom relativt vanliga är Bacidina inun-
data, Dermatocarpon luridum, Ionaspis lacustris,
Porina lectissima, Porpidia hydrophila, Rhizo-
carpon lavatum, Staurothele fissa, Verrucaria late-
brosa och Verrucaria sp. 1. Ytterligare ett antal ar-
ter i denna miljö är ovanliga eller sällsynta i Hal-
land, nämligen Bacidia viridifarinosa, Endococcus
perpusillus, E. propinquus, Ephebe lanata, Placopsis
lambii, Placynthium flabellosum, P. pannariellum
och Sarcogyne clavus. Andra är sällsynta i hela lan-
det, nämligen Bacidia carneoglauca, Porocyphus
kenmorensis, Pterygiopsis lacustris, Rhizocarpon
amphibium, Rhizocarpon timdalii, Rinodina fimb-
riata och Verrucaria pachyderma.

Små bäckar skiljer sig från stora åar. Släktet Verru-
caria växer huvudsakligen i eller vid mindre bäckar
och bara i mindre utsträckning vid åarna. Det gäller
även i viss mån Porpidia hydrophila.

Denna miljö hyser en större andel lavar med cyano-

bakterier som fotobiont än alla de andra miljöerna,
med undantag för sjöstränder. Släktena Placynthium,
Ephebe, Porocyphus och Pterygiopsis finns bara i
fuktiga miljöer. Det beror på att dessa släkten för
sin fotosyntes är beroende av att rinnande vatten
sköljer över dem, det räcker inte med att de blir fuk-
tiga genom hög luftfuktighet, dagg eller liknande,
något som är fullt tillräckligt för arter med grönalger
som fotobiont.

Sjöstränder
Lavfloran på sjöstränderna (Fig. 16) skiljer sig gan-
ska mycket åt mellan olika sjöar och är starkt bero-
ende av exponering, strandremsans bredd, variatio-
ner i vattenstånd och vilken typ av sten det rör sig
om. Det är därför i viss mån svårare att hitta likheter
mellan olika sjöar. Artantalet varierar mellan 20–40
arter. Lavfloran liknar naturligtvis den vid bäckar
och åar, men kan bli något rikare då klippor vid sjöar
kan utgöra en bred zon som erbjuder varierade gra-
der av exponering. De arter som är gemensamma är
bl.a. Bacidina inundata, Dermatocarpon luridum,
Endococcus perpusillus, E. propinquus, Ionaspis
lacustris, Rhizocarpon lavatum, Sarcogyne clavus,
Staurothele fissa, Verrucaria aethiobola och V. late-

Fig. 15. I Högvadsån vid Sumpafallen är vattenflödet vissa år rikligt, men vid lägre vattenstånd kan man vid
åfåran finna flera intressanta arter, bl.a. Caloplaca oxfordensis och Rimularia badioatra.



25

Hallands län

brosa. En skillnad är dock t.ex. att Placynthium
flabellosum och P. pannariellum verkar föredra att
växa vid rinnande vatten. Det enda fyndet av P.
rosulans gjordes dock vid en sjöstrand. Caloplaca
arenaria också är i Halland bara påträffad på sjö-
stränder, nämligen vid Lygnern och Fegen. En an-
nan art som är påträffad vid sjöar men inte vid åar är
Carbonea supersparsa, som växer som parasit på
olika Lecanora-arter. Just i Halland är även
Verrucaria margacea bara funnen på sjöstränder,
men finns i andra landskap i bäckar.

Strax ovan de arter som är strikt knutna till vatten
kommer snabbt olika arter som trivs i lite torrare
habitat. I norra Halland finner man dock Lecanora
achariana och L. muralis betydligt oftare på strand-
klippor än i rent terrestra miljöer. Rhizocarpon gem-
inatum hittades på två olika lokaler vid Lygnerns
strand, men förekommer även i torrare miljöer.
Caloplaca crenularia förekommer främst vid sjö-
och havsstränder, men är även funnen på lodytor ett
par gånger.

Vid många sjöar häckar de fåglar som ofta har sina
favoritstenar och block där de gärna sitter och vilar.

På sådana stenar eller block utvecklas som på många
andra liknande platser en speciell flora med arter
som gynnas av högre näringshalter. Det är ofta olika
Physcia- och Phaeophyscia-arter, som dominerar i
dessa fall, men även t.ex. Xanthoria candelaria,
Caloplaca chlorina och Lecanora albescens är tyd-
liga tecken på ökad näringshalt och högre pH-vär-
den.

Beskuggade branter, lodytor och blockiga mil-
jöer
I Halmstad och Varbergs kommuner finns en ansam-
ling av fina bokskogsreservat i starkt kuperad terr-
äng (Fig. 17). Ofta finns lodytor, branter och
blockbranter insprängda i skogarna och här finns
lavar med förkärlek för skuggigare lokaler. Flertalet
av de arter man finner här har svårt att klara sig i
exponerade miljöer, men kan ibland uppträda på
större, nordvända block, stenmurar eller branter. På
en god halländsk lodyta bör man finna flertalet av
följande arter:

Arthrorhaphis citrinella, Aspicilia laevata, Baeo-
myces rufus, Cystocoleus ebenus, Diploschistes scru-
posus, Enterographa zonata, Fuscidea cyathoides,

Fig. 16. Vid denna sjöstrand i naturreservatet Gäddevik hittades en ansenlig mängd ovanliga arter, t.ex. Ptery-
giopsis lacustris och Porocyphus coccodes.
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F. praeruptorum, Haematomma ochroleucum, Leca-
nora gangaleoides, L. subcarnea, Lepraria incana,
L. ”subborealis”, L. lobificans, L. membranaceum,
Micarea lutulata, M. lignaria, Opegrapha
gyrocarpa, Pertusaria aspergilla, Porina chlorotica,
P. lectissima, Porpidia soredizodes, Psilolechia
lucida, Pyrrhospora rubiginans, Racodium rupestre,
Rhizocarpon hochstetterii och Sphaerophorus globo-
sus. På mossiga ytor finns dessutom ofta Cladonia
caespiticia, Cladonia digitata och Cladonia squa-
mosa samt Trapeliopsis pseudogranulosa. Om lju-
set kommer åt någonstans på lodytan kan man oftast
finna mer ljuskrävande arter, t.ex. Lecanora poly-
tropa, L. orosthea, Melanelia fuliginosa v. fuligin-
osa, Ochrolechia androgyna, Parmelia saxatilis,
Porpidia macrocarpa, Porpidia tuberculosa,
Rhizocarpon geographicum och Trapelia obtegens.
Betydligt sällsyntare invånare på lodytorna finns
också och flera av dem är funna en till några gånger
under inventeringen. Detta gäller bl.a. Bacidia viridi-

farinosa, Calicium corynellum,
Caloplaca vitellinula, Cladonia
cyathomorpha, Fuscidea gotho-
burgensis, Lecanactis abietina, L.
latebrarum, Lepraria elobata, L.
rigidula, Leprocaulon microscopi-
cum, Micarea bauschiana, M.
botryoides, M. myriocarpa, M.
sylvicola, Mycoblastus sanguinar-
ius, Pertusaria flavicans, Rinodina
confragosa och R. interpolata. Det
finns således en lång rad arter som
uppträder i detta habitat, men oftast
finner man 10–40 arter åt gången.

Exponerade N- till O-vända
lodytor
Det finns en grupp av arter som fö-
redrar att växa på nordvända sten-
ytor, helst lodytor eller under över-
häng som inte är beskuggade av
buskar eller träd. Detta är en speci-
ell grupp som har en huvudsakligen
västlig utbredning med tyngdpunkt
i Bohuslän. Till denna grupp hör
Fuscidea gothoburgensis, Fuscidea
lygaea, Lecanora vacillans, Ropa-
lospora atroumbrina och Tylothall-
ia biformigera. Kanske hör även
Porpidia platycarpoides hit, men
det finns för få fynd av arten för att
man säkert ska kunna dra några slut-
satser ännu. Dessa arter finns ofta
en bit från kusten, men uppträder i-
bland kustnära (Magnusson 1935).

Ibland förekommer dessa arter nästan i rena sam-
hällen, men ibland uppträder även andra arter till-
sammans med dessa.

Klippstränder vid kusten
Detta är den klart rikaste miljön i Hallands län. I de
bästa områdena har jag registrerat upp till ca 50 ar-
ter på några få kvadratmeter (Fig. 18). Rör man sig
över en större yta kan man ofta finna ca 80 arter på
klippor, hällar och det tunna jord- eller humuslager
som ofta täcker hällarna. Stannar artantalet på 30–
40 blir man i denna miljö besviken. En lång rad ar-
ter är vanliga på dessa solexponerade klippor och
hällar och finns i många av kustreservaten:
Acarospora atrata, Acarospora fuscata, Arcto-
parmelia incurva, Aspicilia caesiocinerea, Aspicilia
cinerea, Buellia aethalea, Candelariella coralliza,
Candelariella vitellina, Diploschistes scruposus,
Fuscidea cyathoides, Fuscidea praeruptorum,
Hypogymnia physodes, Lasallia pustulata, Lecanora

Fig. 17. I Halmstads kommun finns flera reservat med mäktiga bergbranter,
flertalet delvis dolda i skogslandskapet, som här i Klövaberget.



27

Hallands län

achariana, L. chlorophaeodes, L. intricata, L.
muralis, L. orosthea, L. polytropa, L. rupicola, L.
sulphurea, Lecidea confluentula, Lecidea fuliginosa,
L. fuscoatra, L. lapicida s. lat., Lepraria neglecta,
Melanelia fuliginosa v. fuliginosa, Miriquidica
deusta, Miriquidica leucophaea, Neofuscelia
loxodes, Neofuscelia pulla, Opegrapha gyrocarpa,
Ophioparma ventosum, Parmelia omphalodes,
Parmelia saxatilis, Pertusaria aspergilla, Polyspor-
ina lapponica, P. simplex, Porpidia grisea, P.
macrocarpa, Protoparmelia atriseda, P. badia,
Pseudevernia furfuracea, Rhizocarpon geo-
graphicum, R. lecanorinum, R. reductum, Rimular-
ia furvella, Schaereria fuscocinerea, Scoliciosporum
umbrinum, Stereocaulon evolutum, Tephromela atra,
T. grumosa, Trapelia involuta, T. placodioides,
Umbilicaria deusta, U. polyphylla, Xanthoparmelia
conspersa, Xanthoparmelia mougeotii  och
Xanthoparmelia tinctina.

Naturligtvis finns det också mindre allmänna och
sällsynta arter också, trots att själva habitatet inte är
någon bristvara. Anledningarna kan vara flera, t.ex.
att arten har svag konkurrensförmåga, trivs bäst bara
på viss typ av berggrund, är i kanten av sitt naturliga

utbredningsområde, är svårspridd eller har svårt att
etablera sig. Vad som ligger bakom följande arters
sparsamma förekomster i Halland är inte utrett för
alla arter, men betydligt ovanligare är de jämfört med
de allmänna arterna: Acarospora smaragdula,
Aspicilia cupreogrisea, A. epiglypta, A. simoënsis,
Caloplaca crenularia, C. oxfordensis, Clauzadeana
macula, Lecidea diducens, L. sarcogynoides, Leci-
della anomaloides, Lepraria caesioalba, Ochro-
lechia parella, Neofuscelia verruculifera, Parmelina
tiliacea, P. pastillifera, Porpidia cinereoatra, Proto-
parmelia picea, Ramalina subfarinacea, Rhizo-
carpon geminatum, Rimularia gyrizans och Umbili-
caria hirsuta.

På järnhaltig sten förekommer ofta bara några få ar-
ter som tål de högre halterna av järn i stenen. Dessa
arter är bl.a. Acarospora sinopica, Tremolecia atrata,
Trapelia involuta, Rhizocarpon oederi, Porpidia
tuberculosa och Lecanora soralifera.

På tunt jord- eller humuslager över hällar och klip-
por dominerar helt andra arter. Här finner man t.ex.
Cetraria aculeata, Cladonia arbuscula ssp. arbus-
cula, C. cervicornis, C. chlorophaea s. lat., C. cocci-

Fig. 18. På många lokaler längs kusten i norra Halland finner man ljungbevuxna marker omväxlande med
runda hällar rika på lavar. Här i Sönnerbergen noterades nära 50 arter på några få kvadratmeter.
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fera, C. floerkeana, C. foliacea, C. furcata, C. graci-
lis, C. portentosa, C. strepsilis, C. subcervicornis,
C. uncialis, Placynthiella icmalea, P. oligotropha,
P. uliginosa och Pycnothelia papillaria.

Havsstrandsklippor och block
På havsstranden finns en rad arter som tål de speci-
ella förhållanden som råder på strandklipporna (Fig.
19). Lavarna är tvungna att stå ut med salt, vågor,
vissa år is och för en del arter även perioder av högt
vattenstånd då de är mer eller mindre nedsänkta i
vattnet. Eftersom arterna varierar i tålighet skapas
en zonering på stranden som kan vara mer eller min-
dre tydlig. Ibland syns bara en eller två av zonerna
och emellanåt flyter flera zoner samman. Bara säl-
lan ser man alla zonerna samtidigt och välutveck-
lade. Totalt finner man oftast 10-25 arter med varie-
rande tålighet/anpassning till saltvatten.

Hydrolitoralen, som ligger under högsta vattenlinjen
är artfattig, och i Halland finner man bara Verrucaria
erichsenii och Collemopsidium halodytes, samt i viss
mån V. maura, regelbundet i denna zon. Även V.
halophila och V. mucosa växer i denna zon men de
är mycket ovanliga. Arterna i denna zon är nedsänkta

i vatten större delen av året. På V. halophila eller V.
erichsenii finner man ibland parasiten Stigmidium
marinum.

Zonen ovanför kallas för geolitoralen och delas upp
i tre mindre delar: undre, mellersta och övre
geolitoralen. Den undre geolitoralen är oftast helt
svart då Verrucaria maura dominerar denna zon full-
ständigt. Ibland finner man små, svarta kuddar strax
ovan vattenlinjen och det är Lichina confinis. Emel-
lanåt finner man gula fläckar i det svarta och då är
det sannolikt Caloplaca microthallina eller C.
thallincola, som egentligen hör till zonen ovanför.
Den mellersta geolitoralen är artrikare och domineras
ofta av C. marina, som tillsammans med C. thallin-
cola färgar zonen orange. Andra arter i denna zon är
Arthonia phaeobaea, Lecanora actophila, Lecanora
helicopis, L. rimicola, Rinodina gennarii och Verru-
caria ceuthocarpa.

Den övre geolitoralen är ännu artrikare och domine-
ras ofta av de gulorange arterna Xanthoria aureola
och Xanthoria parietina. Andra arter i zonen är
Amandinea punctata, Anaptychia runcinata,
Caloplaca aractina, Catillaria chalybeia, Diplo-

Fig. 19. Lavarna på kustklippor växer ofta i olika zoner ovan vattenytan. Ibland blir dessa zoner tydligare än på
många andra ställen, som här i Särö Västerskog.
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tomma alboatrum, Halecania ralfsii, Lecania cf.
atrynoides, Lecania erysibe, Lecanora salina,
L.”subsalina”, L. umbrina, Physcia tenella, Rama-
lina cuspidata, R. siliquosa, Rhizocarpon richardii,
Rinodina gennarii och Verrucaria internigrescens.
På starkt fågelgödslade klippor och block är det dock
ett färre antal arter som växer, främst Aspicilia
leprosescens, Caloplaca scopularis, C. verruculifera
och Xanthoria candelaria.

I den sista zonen, epilitoralen, växer en blandning
av maritima, oceaniska och inlandsarter som inte krä-
ver salt för att trivas. På havsstrandsklipporna bru-
kar denna zon markeras av förekomsten av Parmelia
saxatilis.

Cement, murbruk, betong
Denna inventering har ju fokuserat på mer eller min-
dre naturliga biotoper. Därför har bara ett fåtal ob-
jekt med människoskapade substrat och habitat kom-
mit med (Fig. 20). Ett undantag är Varbergs fäst-
ning, som helt skapats av människan. Cement, mur-
bruk, betong och andra liknande material utgör i
Halland många gånger det enda substrat med högre
halter av kalcium och högre pH-värden. På dessa

substrat växer många arter som annars är vanliga på
ren kalksten, t.ex. Aspicilia contorta, Caloplaca
citrina, C. decipiens, C. flavocitrina, C. holocarpa,
C. saxicola, Candelariella aurella, Clauzadea
monticola, Lecanora albescens, L. dispersa, L.
flotowiana, Verrucaria muralis och V. nigrescens.
Ett par av arterna som hittades under inventeringen
är inte vanliga någonstans i landet men hittades på
murbruk på Varbergs fästningsmurar, nämligen
Opegrapha calcarea och Rinodina teichophila. På
fästningen hittades även Xanthoria calcicola, som
inte är knuten till murbruket direkt utan föredrar att
sitta på sandstenen som är hopfogad av murbruket. I
Skåne där arten är vanligare än i Halland växer den
oftast på murar av silikatsten hopfogade med mur-
bruk, aldrig på rena silikat- eller cementmurar. Slut-
ligen ska Caloplaca chlorina nämnas, som inte är
en ren kalkart, men som ibland dyker upp på starkt
gödslade cementytor eller ibland gödslad silikatsten.

Fig. 20. Vid Johansfors, i reservatet Nissaström, finns stora cementväggar som hyser kalkkrävande arter som
annars bara hittats i små mängder i reservaten, bl.a. Aspicilia contorta.
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Appendix 2. Lavfloran i de olika områdena

Laholms kommun

Bölarp
Naturreservatet består av betade kullar täckta av gräs
och ljung. Här och var på kullarna ligger spridda
silikatblock som rester efter istiden. Dessa är förvån-
ansvärt artrika och totalt noterades knappt 50 arter
på en begränsad yta i anslutning till parkerings-
platsen i östra delen. De brända delarna i norra de-
len undersöktes ej.

I denna exponerade miljö noterades få sällsynta ar-
ter, men desto fler vanliga arter typiska för miljön.
Hit hör Acarospora fuscata, Aspicilia cinerea, Can-
delariella coralliza, Lecanora intricata, L.
polytropa, Neofuscelia loxodes, N. pulla, Parmelia
saxatilis, P. omphalodes, Rhizocarpon geograph-
icum, R. lecanorinum, Xanthoparmelia conspersa
och X. mougeotii. Några ovanligare eller mindre all-
männa arter noterades också, nämligen Acarospora
atrata, Aspicilia gibbosa, Lecidea confluentula, L.
lithophila, L. plana, Micarea lignaria, Porpidia

grisea, Rhizocarpon subgeminatum, Stereocaulon
dactylophyllum och S. subcoralloides. Lecidea con-
fluentula noterades 2001 som ny för landet och hitt-
ades då på tre olika lokaler. Nu är totalt 15 lokaler
kända i landskapet varför arten troligen är förbisedd.
På ett block hittades även en obestämbar Rhizo-
carpon. Ytterligare två lokaler för denna mystiska
lav har hittats under inventeringen. Slutligen gjor-
des även ett fynd av Muellerella pygmea var. pyg-
mea, som parasit på Lecidea fuscoatra. Denna para-
sit hittades som ny för landskapet 2001.

Dömestorp
På nordsluttningen av Hallandsåsen rinner flera
skogsbäckar, flertalet genom bokskog med brunjord.
Första året inventerades en av dessa, Dömestorp 3,
nämligen den söder om Västerby. Under 2002 in-
venterades ytterligare tre bäckar, i rapporten för 2002
benämnda Dömestorp V, M och O. Den västra
(Dömestorp 1) ligger 1,3 km SSV om Dömestorp,
och den benämnd M (Dömestorp 2) närmast öster
om denna, SV om Västerby. Den östra (Dömestorp

Fig. 21. Trots att ån vid Karsefors är dämd och vattenflödet svagt under stora delar av året finns här flera
anmärkningsvärda arter, t.ex. Pterygiopsis lacustris.
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4) rinner ner strax öster om Hasslöv by. I samtliga
dessa bäckar finns små till större silikatblock som
alla är mer eller mindre beskuggade. Floran på
blocken är inte så rik och är relativt likartad mellan
delområdena. Bäcken i Dömestorp 4 är dock något
artfattigare än de andra. Dessa bäckar skiljer sig
emellertid mycket från alla andra undersökta vatten-
drag i Hallands län och hyser en för länet unik lav-
flora. Verrucaria rheitrophila är i landskapet bara
kända från dessa fyra bäckar på Hallandsåsen medan
V. praetermissa och V. aquatilis även har samlats i
Brogård respektive i Haverdal. I två av områdena i
Dömestorp har även Stigmidium rivulorum, en pa-
rasit på Verrucaria, insamlats och den är ny för lan-
det. Eventuellt finns i ett av områdena (Dömestorp
1) ytterligare en Stigmidium som parasit på Verru-
caria, men dess status är för närvarande oklar. Ar-
ten har större perithecier och sporer än föregående,
men variationsbredden hos S. rivulorum är dåligt
känd. Ännu en pyrenokarp hittades i delområde 3
och den passar relativt väl med Thelidium rhemii,
en sydlig art som inte är känd från Sverige, men
materialet är mycket knapphändigt. Första året hit-
tades dessutom Lecidea ahlesii (tidigare Clauzadea
delincta) ny för landskapet i delområde 3 och i när-
het av detta även Lepraria umbricola ny för land-
skapet och det tredje fyndet i landet. Dessa fynd vi-
sar tydligt på Hallandsåsens speciellt karaktär och
unika förhållanden i länet.

Hollandsbjär
Hollandsbjär påminner mycket om Bölarp men har
utöver Bölarps silikatblock även klippor med lod-
ytor, som vetter mot söder. Dessutom finns på klip-
pornas sidor smärre sipperytor. Även lavfloran på-
minner om Bölarps, men vissa skillnader kan note-
ras. Genom förekomsten av lodytor och något större
block förekommer en del lodytearter, t.ex.
Arthrorhaphis citrinella, den nordliga arten Ophio-
parma ventosum samt Lasallia pustulata. Andra ar-
ter som inte fanns i Bölarp är Aspicilia simoënsis, A.
verrucigera, Buellia badia, Lecidea fuliginosa och
Melanelia disjuncta. Till de intressanta likheterna
hör att Acarospora atrata, Lecidea confluentula,
Rhizocarpon subgeminatum, finns i båda områdena.
Artantalet är dessutom i det närmaste det samma,
strax under 50 arter.

Höka flygsandfält
Detta område påminner om Skummeslövsstrand,
men tallskogen förefaller att vara äldre och dynerna
är kraftigare utvecklade. Det finns dessutom betyd-
ligt fler öppna luckor och stigar i skogens västra kant.
Lavfloran är dock relativt fattig, med bara knappt
20 arter. I kanten mellan öppen sand och sluten vege-

tation växer dock en hel del Cladonia-arter, liksom
enstaka skorplavar, t.ex. Trapeliopsis granulosa och
Placynthiella icmalea. Området besöktes 2001 för
en allmän översikt. Under 2002 söktes speciellt ef-
ter Stereocaulon incrustatum,Cladonia peziziformis,
den nybeskrivna Cladonia monomorpha och den
sällsynta C. fragilissima. Ingen av dessa arter hitta-
des dock, trots att det finns många lämpliga habitat i
labyrinterna av stigar och ”öppna gropar”. På röt-
terna av en bergtall noterades emellertid Lecanora
cadubriae, en art som uppträder framför allt på ved
och bark av tall. Arten är känd från landskapet ge-
nom något enstaka fynd, men är sannolikt förbisedd.

Karsefors
Längs med ån Lagan, några kilometer öster om
Laholm, ligger en kraftverksfördämning som däm-
mer två parallella armar av ån (Fig. 21). Lavfloran
undersöktes närmast väster om fördämningen av den
södra armen av Lagan, dvs den gamla åfåran, där
både naturliga klippor och själva fördämningen med
en del murbruk kunde studeras. Lavfloran var täm-
ligen rik men dominerades inte av arter som nor-
malt är knutna till vattendrag. Anledningen är san-
nolikt att merparten av åfåran är mer eller mindre
torrlagd stora delar av året. Av de vattenknutna ar-
terna fanns t.ex. Ionaspis lacustris, Staurothele fissa
och Verrucaria latebrosa. Dessutom hittades
Pterygiopsis lacustris som ny för landskapet. Denna
art, som har cyanobakterier som fotobiont, beskrevs
1990 av P. M. Jørgensen och R. Santesson från Små-
land, där arten är känd från två lokaler. I Halland har
arten hittats på ytterligare två lokaler, dels i Högvads-
ån och dels på Näsnabben i Skärsjön. Arten har även
hittats på Brittiska öarna. Den kända världspopula-
tionen utgörs således av två småländska populatio-
ner, tre halländska samt något enstaka fynd på Brit-
tiska öarna. I anslutning till P. lacustris hittades yt-
terligare en ny art för landskapet, nämligen Catillaria
atomarioides, en mycket liten svartfruktig art. Denna
art är mycket lätt att förbise och samlas oftast som
inslag in andra kollekter, vilket skedde även denna
gång.

På de lite högre belägna klipporna noterades helt
andra arter, t.ex. Lecanora soralifera, Melanelia
sorediata och Rhizocarpon geminatum för att nämna
några av de ovanligare arterna. Den senare hittades
här för första gången under inventeringen, men är
känd sedan tidigare från landskapet med två fynd.
På cement och murbruk noterades flera arter som
annars inte hittats i någon större omfattning under
inventeringen. Bland dessa kan noteras Caloplaca
holocarpa, Clauzadea monticola, Lecanora
”dispersa”, Phaeophyscia sciastra och Verrucaria
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muralis. Slutligen ska nämnas ett fynd av Aspicilia
simoënsis på en hög smal klippa en bit nedströms
om fördämningen.

Klinta Hallar
De centrala delarna av reservatet Klinta Hallar, be-
läget uppe på Hallandsås, har undersökts. Här finns
syd- och östvända bergbranter och block i gammal
bokskog. Närmast vägen vid vägkröken finns även
granskog där en del lavar på småsten på marken no-
terades. Granskogen är nu avverkad med syftet att
öka arealen ädellövskog i området. Lavfloran är ge-
nerellt tämligen artfattig, bara ett drygt tiotal arter
noterades. På de skuggade lodytorna växer triviala
arter som Haematomma ochroleucum, Lepraria
lobificans, L. membranacea och Porina lectissima,
men även Micarea lutulata, som här noterades för
första gången i landskapet. Senare har dock ytterli-
gare ett tiotal fynd gjorts i länet. På småsten i södra
kanten av området hittades Lecidea promixta, ny för
landskapet och tredje fyndet i Sverige. Området kan
hysa fler intressanta arter, men sannolikheten är inte
stor.

Mästocka ljunghed
Området består av en öppen ljunghed som bränns
och betas regelbundet (Fig. 22). Här och var finns
silikatblock spridda. Lavfloran undersöktes på na-
ken humus mellan ljungplantor och på stenblock,
framför allt 2001, men en mindre komplettering gjor-
des 2003. Framför allt söktes på marken Cladonia
peziziformis, som då var känd bara från detta reser-
vat i hela landet sedan fyndet 1992. Senare har arten
hittats i det närbelägna Tönnersjömålet, där den fö-
rekommer rikligt, och i Västergötland. Arten hitta-
des på flera mindre ytor med naken torv, men aldrig
på de nybrända eller på de mer igenväxta ytorna. Då
återbesök gjordes hösten 2003 kunde inte arten åter-
finnas, trots att den sågs så sent som våren samma
år. Cirkulationstiden för denna art är sannolikt ovan-
ligt kort, kanske bara några få år. Så fort växttäcket
sluter sig efter en brand så försvinner arter och måste
lita på att andra fläckar i närheten har koloniserats.
Regelbunden bränning förefaller alltså att vara ett
krav för att arten ska kunna överleva, men intervallen
mellan bränningarna får varken vara för korta eller
för långa. Hur långt det bör vara emellan bränning-
arna är dock ännu oklart och kan vara olika för olika
områden. De intervall som nu använts i Mästocka

Fig. 22. Bränningen av ljungen i Mästocka är en förutsättning för en av Sveriges mest sällsynta arter, huvud-
bägarlav Cladonia peziziformis, som här finns på en av sina tre kända lokaler i landet.
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förefaller dock fungera, men kan kanske optimeras
ytterligare genom ingående studier av artens möns-
ter av uppdykande och försvinnande.

De fläckar där arten har noterats i detta område lig-
ger alla på svagt sluttande mark i syd- eller östläge.
I samtliga fall finns ljungplantor inom en decimeters
avstånd. Följearter som noterades är: Cladonia fimb-
riata, C. polydactyla, C. macilenta, C. chlorophaea,
Placynthiella icmalea, P. oligotropha och P. uligi-
nosa samt Trapeliopsis granulosa. Andra arter på
marken var bl.a. Cladonia strepsilis som är sällsynt
i södra Halland, men vanlig i norra delen av länet,
samt Dibaeis baeomyces, som också har en huvud-
sakligen nordlig utbredning. Den senare sågs under
hela inventeringen bara på ytterligare en lokal, näm-
ligen Tönnersjömålet.

På stenblocken noterades inga direkta sällsyntheter,
men nämnas kan Sclerococcum sphaerale, en para-
sit på Pertusaria corallina, Lecanora chlorophae-
odes, Lecidea confluentula, L. plana och Rimularia
furvella. Lavfloran på blocken är dock inte fullstän-
digt undersökt och fler arter finns säkert, men alla
de mindre blocken brandhärjas regelbundet vilket
dödar flertalet lavar på dessa block.

Prästaskogen
Längs med Krokån i detta område var lavfloran re-
lativt artfattig, vilket kan bli fallet när bara lavfloran
längs ett vattendrag beaktas. På stenblock vid ån hit-
tades således bara 13 arter. Som i många liknande
åar noterades den rödlistade Porpidia hydrophila.
Andra akvatiska arter som hittades var Ephebe lan-
ata, Rhizocarpon amphibium och Placynthium
flabellosum, som alla visat sig vara ovanligare i lä-
net än P. hydrophila. Anmärkningsvärt var dock att
inga Verrucaria-arter noterades i området.

Skummeslövsstrand
Området består huvudsakligen av bergtallskog på
torr, svagt kalkförande sandig mark. I västra delen
finns även öppnare partier med svagt utvecklad busk-
och risvegetation, samt sanddyner. Lavfloran på
marken har undersökts i de öppna delarna, först 2001
och senare även 2003. Området är rikt på makro-
lavar, framför allt av släktet Cladonia. Inte mindre
än 17 av de 22 arter som hittades i området hör till
detta släkte. Utöver Cladonia-arter söktes lämpliga
biotoper för den rödlistade påskrislaven Stereocau-
lon incrustatum, som närmast växer på sand i tall-
skog i Blekinge. Denna art kunde dock inte hittas
och ingen av de sällsyntare arterna av Cladonia som
eftersöktes.

Tönnersjömålet
Detta område utgörs av ett stort skjutfält och bomb-
mål och ägs av försvarsmakten. Vegetationen domi-
neras av ljung, som bränns varje år! På grund av en
varierande topologi finns torra likväl som fuktiga
partier och bränningen tar olika hårt i olika delar
och skiljer sig även mellan olika år. Detta verkar
skapa gynnsamma förhållanden för områdets raritet
på lavsidan, nämligen Cladonia peziziformis, som
här har sin andra av tre kända lokaler i landet. Jäm-
fört med Mästocka ljunghed hyser detta område
större mängder av arten, som är spridd över många
olika ytor på fältet. Vid besöket 2003 hittades nya
färska podetier med fruktkroppar på platser som
bränts nyligen, huvudsakligen på svagt sluttande
mark. I sänkor där vegetationen klarat sig undan bran-
den klarar C. peziziformis inte av etablera sig. Inte
heller på krönen av de låga kullarna hittades något
av arten. Det verkar som om arten på denna hed kla-
rar av till och med årlig bränning, men kanske bara
därför att branden tar olika hårt från år till år. Upp-
hörd bränning skulle vara helt förödande för arten.

Även lavfloran på de många stenblocken undersök-
tes, men många av dem var så hårt brända att bara
ett fåtal arter klarat sig. På några av de större blocken
fanns dock en del av riktigt vanliga arter man kan
förvänta sig i denna miljö. På en del ställen fanns
mark som stördes mer än genom bara bränder och
vegetationen på dessa var mycket mager. Här hitta-
des en del arter på småsten halvt begravda i marken.
På dessa samlades Lecidea promixta, på en av sina
sju lokaler som nu är kända i landskapet. På ett ex-
emplar av Cladonia subulata noterades dessutom en
parasit som tills vidare får föras till Arthonia
coronata, som här noterades på sin första lokal i lan-
det. Dibaeis baeomyces noterades här på sin andra
lokal under inventeringen.

Halmstads kommun

Brogård
Reservatet utgörs huvudsakligen av en sträcka ut-
med Fylleån och dess närmaste omgivning. Lav-
floran undersöktes på sten i ån och en bro i anslut-
ning till ån. Med tanke på den relativt begränsade
ytan av sten som är tillgänglig i strandkanten är
området relativt artrikt och hyser flera sällsynta ar-
ter. Bland de vanliga arterna i denna miljö märks
Bacidina inundata, Ionaspis lacustris, Porina
chlorotica, P. lectissima och Staurothele fissa. På
en flat klippa precis i höjd med vattennivån hittades
Rinodina fimbriata. Arten är ny för landskapet och
sällsynt i landet som helhet. Senast den samlades
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var 1945. Miljön är typisk för arten, men sannolikt
har den speciella krav på mikrohabitat eller så har
den mycket svårt att sprida sig. Vidare noterades
Verrucaria praetermissa på sin andra lokal i land-
skapet. Verrucaria latebrosa samlades här för för-
sta gången i landskapet, men visade sig senare finns
spridd i landskapet. En kollekt av Verrucaria kunde
inte med säkerhet bestämmas men påminner om en
nordlig art vid namn V. fuscolurida. Gruppen är dock
svår och jämförelsematerialet mycket magert.

På ett stort skuggat block i strandkanten hittades yt-
terligare intressanta arter, bl.a. Opegrapha lithyrga.
Arten dras i svensk litteratur in i den vanliga O.
vulgata men britterna håller arterna åtskilda, varför
även jag håller dem isär tills vidare, därför att den är
mycket sällsynt. Vidare växte Bacidia carneoglauca
på ett skuggat block vid ån (Fig. 23). Arten är ny för
landet. De båda släktingarna B. viridifarinosa och
B. trachona växte på samma block.

På bron över ån noterades Verrucaria muralis,
Clauzadea monticola och Lecanora albescens. Alla
tämligen vanliga på substrat skapade av människor.

Danska Fall
Detta reservat är relativt stort och bara ett mindre
område i anslutning till ån Assman undersöktes.
Framför allt studerades klippor och block i och vid
vattenfallet (Fig. 24), huvudsakligen på åns västra
sida. En del lodytor och klippor norr om fallet lik-
som många stenar i ån söder om fallet undersöktes
också. Både exponerade och mer skyddade ytor fö-
rekommer och ger en relativt varierad och rik lav-
flora. Första besöket gjordes 2001, men några kom-
pletterande arter noterades 2003.

Runt fallet noterades en del triviala arter som Lepra-
ria membranacea, Rhizocarpon hochstetterii,
Haematomma ochroleucum, Enterographa zonata
och Psilolechia lucida, men även ovanligare arter
som Opegrapha gyrocarpa, Porpidia rugosa,
Micarea myriocarpa och M. lutulata. För P. rugosa
och M. myriocarpa var fynden det andra respektive
det tredje i landskapet.

En bit uppströms fallet finns rikligt med mindre block
i vattenfåran. Här trivs en intressant lavflora med
arter som Porpidia hydrophila, Fuscidea recensa och
Rhizocarpon timdalii. Den senare är nyligen beskri-

Fig. 23. Längs med Fylleån i naturreservatet Brogård hittades finns det block i skuggigt läge. Här växte bland
annat Bacidia carneoglauca, B. viridifarinosa och Opegrapha lithyrga.
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ven, men känd från flera landskap i landet, emeller-
tid inte tidigare från Halland. Ytterligare en Rhizo-
carpon, R. cinereovirens, hittades här. Bara ytterli-
gare ett fynd gjordes av denna art under inventer-
ingen, en bit uppströms i Gårdshult. På dessa block
noterades även de båda parasiterna, Endococcus per-
pusillus och E. propinquus, som växte på Schaereria
fuscocinerea respektive Ionaspis lacustris. Den se-
nare av parasiterna är inte känd tidigare från Hal-
land. En ännu obestämd Lepraria växte tämligen rik-
ligt på flera block i ån. Morfologin påminner om L.
borealis, men kemin stämmer inte riktigt. En annan
art, i artlistan kallad L. subborealis, är samlad på
skuggiga lodytor har samma kemi som L. borealis,
men morfologin är annorlunda. Dess taxonomiska
värde är för närvarande under utredning.

En bit nedströms fallet finns en del lodytor och över-
häng. Här dominerar Porina lectissima men även P.
chlorotica är vanlig. Samma krav på ett fuktigt mik-
roklimat har Micarea botryoides, som här finns re-
lativt rikligt. Även Arthrorhaphis citrinella och
Pyrrhospora rubiginans noterades på lodytor ned-
ströms fallet.

Enet
Detta område omfattar betade strandängar med en
del silikatblock samt kustklippor och block. Det
område som har undersökts är ett stråk från parker-
ingen rakt ut mot stranden samt en sträcka längs med
stranden.

Lavfloran på strandklipporna är relativt rik och hy-
ser en hel del av de arter man kan förvänta sig på en
havsstrand. Således finns Buellia alboatra,
Caloplaca marina, C. thallincola, Catillaria chaly-
beia, Lecanora actophila, L. helicopis, L. rimicola,
L. umbrina, Rinodina gennaria, Xanthoria aureola
och X. parietina. Av dessa är L. rimicola och L.
umbrina inte uppgivna från Halland tidigare och L.
actophila är bara samlad en gång tidigare, men dessa
arter finns spridda på lämliga platser längs kusten.
Xanthoria aureola har först på senare år uppmärk-
sammats, men visat sig var lika vanlig på havs-
stränder som X. parietina. 2001 samlades även nå-
got som uppgavs i rapporten som L. salina, en art
som jag ansett vara vanlig på västkustens stränder.
En senare granskning visade dock att allt som sam-
lades under 2001 under detta namn sannolikt tillhör
en annan art, i artlistan benämnd L. ”subsalina”.

Fig. 24. Runt det fina vattenfallet vid Danska fall växer många lavar som gynnas av den höga luftfuktigheten i
närheten av ån.
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Dess status är dock oklar och behöver utredas vi-
dare. Äkta L. salina visade sig vara mycket sällsynt
och har bara samlats tre gånger; på Ramnö, Vendelsö
och i Sönnerbergen. Arten finns dock på Hallands
Väderö och Kullaberg i Skåne.

På en fågelgödslad klippa samlades en Lecania som
angavs vara L. aipospila i rapporten 2001, men det
kan röra sig om L. atrynoides istället. Just nu utreds
taxonomin i släktet av en doktorand, Rikke Reese
Næsborg, i Uppsala och mina kollekter från Halland
ingår i detta arbete. Verrucaria maura finns i alla
kustreservat, men dess släkten V. ceuthocarpa är
ovanligare även om den nu är funnen i tio reservat.
2002 var den dock ny för landskapet.

Getabäcken
I detta reservat har sten inte en så framträdande roll
utan förekommer i en liten bäck och i form av min-
dre lodytor i den gamla bokskogen. Därför blev art-
listan kort och inte så intressant, nästan bara vanliga
arter noterades. Det roligaste var Porpidia hydro-
phila, som trots det lilla vattenflödet i bäcken fanns
på något enstaka block.

Gårdshult
Reservatet är relativt stort men de delar som under-
sökts är framför allt en äng med silikatblock väster
om parkeringsplatsen, stenblock norr om parkerings-
platsen samt i all hast delar av en gammal byggnad
norr om parkeringsplatsen. Alla miljöer är expone-
rade och kulturpåverkade. 2002 undersöktes även
block och klippor vid ån Assman norr om bron 150
m söder om Slättan.

På blocken i ängen noterades huvudsakligen för
biotopen typiska arter: Acarospora fuscata,
Lecanora intricata, L. polytropa, Lecidea fuscoatra,
L. lapicida, Neofuscelia loxodes, Parmelia saxatilis,
Polysporina simplex, Porpidia tuberculosa,
Rhizocarpon geographicum, R. lecanorinum,
Xanthoparmelia conspersa, X. mougeotii och
Xanthoria candelaria. Något ovanligare inslag ut-
gjordes av Porpidia soredizodes och Stereocaulon
subcoralloides. På några block norr om parkerings-
platsen fanns bl.a. rikligt med fertil Trapelia
obtegens och en bål av Placopsis lambii på sin tredje
lokal i landskapet. På den gamla stenbyggnaden no-
terades rikligt med Rhizocarpon distinctum, en art
som gärna följer människan och dess boningar.

2002 inventerades ett parti längs ån Assman. Detta
resulterade i ett tjugotal nya arter för området. På
klipporna vid ån fanns flera olika Rhizocarpon-ar-
ter, varav fem var nya för området. Av dessa är R.

cinereovirens och R. timdalii sällsynta i landskapet
och har vardera två respektive tre kända lokaler i
landskapet. På dessa klippor noterades även Aspicilia
epiglypta, som har få kända lokaler i landskapet. På
skuggigare ytor noterades några arter typiska för den
miljön, nämligen Arthrorhaphis citrinella, Entero-
grapha zonata, Fuscidea praeruptorum och Haema-
tomma ochroleucum. Mitt i bäcken vid ett mindre
fall hittades en stor förekomst av Placopsis lambii,
som tidigare hittats bara i ett fåtal exemplar. Före-
komsten var dessutom rikligt fertil. På sten helt nära
vattnet växte Porpidia hydrophila och Ephebe
lanata, arter som tål perioder av högt vattenstånd.

Hallaskår
Reservatet består av en lång, inte speciellt djup ra-
vin kantad av ek. Gran finns också i nära anslutning
till ravinen. I större delen av ravinen råder skuggiga
förhållanden. Merparten av lodytor och block un-
dersöktes med avseende på lavfloran. Denna var
huvudsakligen svagt utvecklad och på stora ytor sak-
nades lavar helt. Artantalet är därför inte speciellt
högt. Bland de vanliga arterna märks Rhizocarpon
hochstetterii, som ofta förekommer på skuggiga lod-
ytor. Vidare finns den på skuggiga lodytor allestä-
des närvarande Enterographa zonata. Några anmärk-
ningsvärda arter förekommer dock också. Bland an-
nat finns Micarea lutulata och M. botryoides. För
den förstnämnde var lokalen vid besöket 2001 den
andra i landskapet och för den senare första lokalen
i landskapet. Dessutom finns Cladonia caespiticia,
en sällan samlad, men förbisedd art. Slutligen har
ett par Lepraria-kollekter vållat problem vid
bestämningen. Kemin har undersökts men ger inga
klara besked då blandningen av kemiska sub-
stanserna inte passar på någon lämplig art. Det kan
röra sig om olika arter som bandat sig på ett intrikat
sätt och gett de besynnerliga mönstren.

Haverdal
Reservatet påminner om Skummeslövsstrand och
Höka längre söderut. Reservatet är i stora delar täckt
av tallskog på sandig mark, bara ett tunt humustäcke
ligger på sanden. Närmast kusten finns mäktiga sand-
dyner och innanför dessa ett brett bälte med ljunghed.
Denna har under en period tillåtits växa igen med
en, men har i sen tid delvis röjts så att bara fläckar
uppstått på marken där dessa tidigare skuggat ut all
vegetation. Bara en liten del av reservatet har un-
dersökts, nämligen skogen och den öppna ljungheden
strax söder om ån Skintans utlopp, samt en kortare
del av ån ca 300 m öster om utloppet.

Lavfloran är totalt sett relativt rik, trots det svaga
humustäcket. Lavfloran domineras av många olika
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arter av Cladonia där kanske fyndet av C. zopfii är
det mest anmärkningsvärda. I reservatet söktes dock
speciellt efter Stereocaulon incrustatum som växer
i sand i en zon mellan öppen sand och slutet humus-
täcke, samt sällsynta Cladonia-arter. Sökandet var
dock fruktlöst, men däremot hittades S. paschale i
precis denna miljö längs en av stigarna ut mot stran-
den. Runt S. paschale noterades även några
skorplavar, framför allt på små stenar till hälften be-
gravda i sanden. Här fanns rikligt med fertil Trapelia
obtegens och Polysporina simplex. Dessutom växte
där Micarea erratica och Lecidea promixta på de
små stenarna.

På ett större stenblock i brynet mellan tallskog och
ljunghed längs stigen fanns helt andra arter. Utöver
de vanliga stenblocksarterna samlades L. sarcogyn-
oides, som vid besöket 2001 var ny för Halland. Se-
nare har ytterligare fyra lokaler hittats i landskapet.
Dessutom samlades Rhizocarpon richardii, som bru-
kar växa på klippor helt nära havet, inte som här
över hundra meter från vattnet.

Under 2002 gjordes ett besök vid ån Skintan, där en
del mindre block stack upp ur vattnet. Dessa var inte
särskilt artrika men hyste trots detta ett par intres-
santa arter. Den ena är Verrucaria aquatilis som utö-
ver denna lokal i Halland bara är känd från Dömes-
torpsområdet. Ytterligare en Verrucaria fanns på ste-
narna, men dess arttillhörighet är inte fastställd.
Eventuellt, passar V. hydrela, men enligt Foucard
(2001) är detta en nordlig art.

Hyltan
Detta lilla naturreservat består mest av bokskog i
brant terräng. Genom området rinner en bäck i vil-
ken det finns en del block, som undersöktes. I an-
slutning till bäcken finns även översilade marker med
bland annat de rödlistade mossorna Trichocolea
tomentella och Loeskebryum brevirostre. Lavfloran
var tämligen mager, huvudsakligen på grund av li-
ten tillgänglig yta och tämligen kraftig beskuggning.
Några intressanta fynd gjordes dock, bl.a. Micarea
botryoides och M. lutulata på block vid bäcken. Båda
arterna hittades 2001 som nya för landskapet, men
har nu sju respektive elva kända lokaler i landska-
pet. Dessutom var Porpidia hydrophila bitvis rik-
ligt förekommande längs bäcken.

Högeklint (Biskopstorp)
Området består av mäktiga, väst- till nordvända berg-
och rasbranter. Exponeringsgraden varierar från helt
öppet till relativt beskuggade lodytor och överhäng.
Nedanför bergväggarna finns bitvis omfattande
rasbranter med block i olika storlekar. Främst un-

dersöktes dock bergväggarna medan rasbranterna
bara studerades i mindre omfattning. Lokalen be-
söktes 2001 med en liten kompletteringsrunda 2002.
På de branta bergväggarna finns som oftast
Pertusaria aspergilla, Lepraria membranacea,
Enterographa zonata, Psilolechia lucida, Fuscidea
cyathoides, Parmelia saxatilis, Racodium rupestre
och Melanelia fuliginosa. Under ett överhäng på-
träffades dock rosagrå tussar av Lecanactis late-
brarum blandad med L. abietinum. Den förra är ny
för landskapet medan den senare är en utpräglad
epifyt som sällan går över på sten. Under ett annat
överhäng påträffades rikligt med Rinodina inter-
polata, en huvudsakligen västlig art med tyngdpunkt
i Bohuslän, Västergötland och Värmland. Fynd finns
dock från Halland tidigare liksom från många andra
landskap. En annan Rinodina, R. confragosa, med
bara ett fynd i landskapet tidigare, hittades på en
annan lodyta en liten bit därifrån. På en lodyta hitta-
des även Calicium corynellum, även denna art med
bara ett fynd i landskapet tidigare. På ett något mer
exponerat block hittades Neofuscelia verruculifera,
som i Sverige förefaller vara vanligast i Skåne. Ar-
ten är noterad bara en gång tidigare i Halland och
två gånger under denna inventering, något som
indikerar att arten kan vara sällsynt i landskapet.

Andra fynd som kan kommenteras är det av Micarea
sylvicola, som tidigare är känd bara från två lokaler
i Halland. Arten växte på en lodyta. Andra ovanliga
Micarea-arter i området är M. botryoides, M. lutu-
lata och M. myriocarpa, alla på lodytor. Dessutom
hittades Endococcus propinquus som parasit på en
obestämbar Porpidia.

Lokalen är rik på Lepraria-arter och inte mindre än
sex arter noterades. Ovanligast är L. rigidula som
inte var känd från landskapet innan inventeringens
början, men nu är känd från tre lokaler. Även den art
som jag kallar för L. ”subborealis” växte rikligt på
de skuggade lodytorna. Arten är inte formellt beskri-
ven ännu varför namnet är provisoriskt.

Klövaberget
Inom området finns flera bergbranter och dalar av
varierande höjd och djup. De bitvis höga branterna
är huvudsakligen omgivna av blandlövskog och så-
ledes till större delen beskuggade. De delar som un-
dersökts ligger alla väster om vägen mot Oskarström
och omfattar lodytor och block. Genom södra och
östra delen rinner en mindre bäck med en del min-
dre stenar i som även den översiktligt undersökts.

Artrikedomen varierar inom reservatet men är totalt
sett relativt god. Totalt noterades 42 arter, men det
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finns säkert fler att hitta. Trots det relativt höga art-
antalet hittades bara några enstaka sällsynta arter.
Ny för landskapet vid besöket 2001 var Endococcus
propinquus, som växte som parasit på en obestäm-
bar Porpidia. Denna art är dock troligen förbisedd
och nu är fyra lokaler kända i landskapet. Av de in-
tressantare arterna kan nämnas Micarea myriocarpa
och Porpidia hydrophila. Denna förra var även tidi-
gare uppgiven för Halland (Foucard 2001) men be-
lägg saknades i de allmänna herbarierna. Den se-
nare noterades på en sten i den lilla bäcken, varifrån
arten är känd sedan tidigare. Även t.ex. Rhizocarpon
lavatum hittades i denna bäck. Tillsammans med M.
myriocarpa på lodytor hittades bl.a. Arthrorhaphis
citrinella och Pyrrhospora rubiginans, två arter som
före 2001 bara samlats någon till några gånger i land-
skapet. Det har dock visat sig att de är relativt van-
liga på lodytor i länet och hör till en grupp av arter
som man hittar på de flesta lokaler med större lod-
ytor i skog.

Vid en mindre komplettering 2003 noterades några
nyheter, bl.a. inventeringens enda fynd av Fuscidea
gothoburgensis på en lodyta. Dessutom noterades
Ochrolechia androgyna på en annan lodyta. Denna
stenlevande form av arten är sannolikt helt skild från
de epifytiska formerna och kommer kanske att få
artstatus när väl den genetiska bakgrunden är un-
dersökt.

Nissaström
Detta reservat längs med Nissan är relativt stort, men
bara en sträcka från 1 km V om Kapellet i Nissa-
ström och ca 300 m uppströms undersöktes. I den
västra delen fanns cementmurar i direkt anslutning
till ån, men dessa var relativt beskuggade och därför
inte så artrika. Här noterades dock Aspicilia con-
torta, Clauzadea monticola, Lecanora ”dispersa”
och Verrucaria nigrescens. Av dessa är A. contorta
ny för landskapet, men tyvärr gick det inte att av-
göra vilken underart det rörde sig om. Troligen är
det dock ssp. hoffmanniana och inte ssp. contorta.
I den västra delen är åfåran nästan fylld till brädden
med stora stenblock. Merparten av dessa är dock
lavfria och bara fläckvis fanns enstaka arter, t.ex.
Bacidina inundata, Ionaspis lacustris, Rhizocarpon
amphibium, R. geographicum och Xanthoparmelia
conspersa. Det förefaller som om R. amphibium är
sällsynt i landskapet, för bara ytterligare tre lokaler
är kända. En annan sällsynthet i Halland är
Sarcogyne clavus, som noterades mitt i åfåran. Ar-
ten är med sina stora, svarta, spridda apothecier utan
bål är tämligen lätt att känna igen. I kanten av ån
noterades även Lecidea plana.

Cirka 300 m öster om den ovan angivna platsen finns
gamla kanaler med cementväggar. Dessa kanaler är
sedan länge tagna ur bruk och nu växer en del mossa
på dem och här och var finns enstaka lavar. Kana-
lerna är dock alltför beskuggade för att lavfloran ska
bli välutvecklad. Här hittades dock Mycobilimbia
sabuletorum för första gången under inventeringen.
Arten trivs på mossa på svagt kalkhaltigt underlag
liksom på ädellövträd. Vidare noterades Clauzadea
monticola, Peltigera polydactyla och P. praetextata
samt Bacidia viridifarinosa på ett silikatblock i an-
slutning till cementmuren. Strax intill dessa kana-
ler, ute i den mer exponerade åfåran, var lavfloran
inte mycket artrikare och bara ett par nya arter för
området noterades, t.ex. Stereocaulon pileatum.

Ringenäs
Området är militär mark och allmänheten har nor-
malt inte tillträde, trots att det ligger vid kusten strax
nordväst om Halmstad. Vegetationen varierar mel-
lan olika partier av området. I de höglänta delarna är
vegetationen mycket karg och blottar här och var
grusig och sandig mark. Närmare havet är vegeta-
tionen mer sluten och lämnar inte någon möjlighet
för marklevande lavar att konkurrera om utrymmet.
I de torra partierna finns både marklevande lavar och
arter på småstenar. I denna miljö söktes framför allt
Cladonia peziziformis, men utan resultat eftersom
habitatet inte var det mest lämpliga. Andra arter no-
terades bara i förbifarten varför artlistan blev kort,
något som dock speglar platsen relativt väl. Det enda
intressanta fyndet som gjordes var det av Lecidea
promixta. Övriga arter får anses som mycket triviala.

Söder om Bergsjön (Biskopstorp)
Från Bergsjön rinner en mindre bäck ner i en rela-
tivt brant ravin. På den östra sidan finns en del lod-
ytor, mestadels kraftigt beskuggade. Lavfloran på
dessa var genomgående tämligen mager, med enstaka
rikare fläckar. De få arter som noterades är alla
skuggtåliga och uppträder ofta på lodytor, t.ex.
Cystocoleus ebenus, Enterographa zonata, Porina
lectissima och Micarea lutulata. Av de funna arterna
är M. lutulata den ovanligaste.

Skipås
I de betade delarna av Skipås finns ett halvöppet
landskap med klipphällar och block omväxlande med
träd och enbuskage. Lavfloran var i stort sett trivial
med typiska arter så som Aspicilia caesiocinerea,
Candelariella coralliza, Lecanora intricata, L.
rupicola, Lepraria borealis, Pertusaria corallina,
Rhizocarpon lecanorinum och R. geographicum. På
en svagt sluttande häll hittades dock rikligt med
Lecidea confluentula. Andra arter som är värda att
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nämnas är Aspicilia simoënsis, Carbonea super-
sparsa, Lecidea plana och Porpidia musiva. Den
sistnämnda arten är inte sällsynt, men av någon an-
ledning har den bara hittats två gånger under inven-
teringen.

Stavsbjär
Detta reservat består av huvudsakligen öst- och syd-
vända bergväggar och branter. Besöket 2001 var re-
lativt kort och sent på dagen och antalet noterade
arter blev relativt lågt. Ett återbesök gjordes 2003,
främst för att kontrollera Lepraria-floran, men bara
några få nya arter kunde då noteras. Lavfloran do-
mineras som vanligt av några få vanliga arter som
trivs på beskuggade lodytor. Utöver dessa märks
något mer krävande arter som Cystocoleus ebenus,
Opegrapha gyrocarpa, Pyrrhospora rubiginans och
Arthrorhaphis citrinella. Den förstnämnde förefal-
ler att vara ungefär lika vanlig som Racodium
rupestre, som trivs i samma miljö, men arterna före-
kommer sällan på samma lokaler. Eventuellt kom-
mer dessa att minska eller försvinna på lokalen ef-
tersom man nyligen avverkat gran intill lodytorna.

Steninge
Steninge påminner lite om Enet, men det finns klip-
por högre upp på stranden och strandklipporna är
färre. Lavfloran undersöktes bara flyktigt eftersom
lokalen ligger så nära Enet. Generellt är den art-
fattigare och uppmuntrade inte till noggrannare stu-
dier. Ett intressant fynd gjordes dock, nämligen det
av Verrucaria internigrescens, som 2001 var ny för
landskapet. Arten växer på havsstrandsklippor men
inte tillsammans med de andra, rent marina arterna.
Den är vanlig i Bohuslän, men känd också från
Skåne, Småland och Västergötland, där arten dock
är sällsynt.

Stövlaberget
Detta område är en mycket fin lokal för epifytiska
lavar, men lavfloran på sten är mindre intressant.
Totalt hittades ett 30-tal arter på lodytor och block i
skogen och på de något mer exponerade klipporna
ovan västbranten. På skuggiga platser fanns bl.a.
Arthrorhaphis citrinella, Sphaerophorus globosus,
Lecanora gangaleoides och Lecanora subcarnea. På
de exponerade klipporna som precis sticker upp ur
skogen nedanför noterades bl.a. Acarospora atrata,
Lasallia pustulata, Miriquidica deusta och Stereo-
caulon evolutum.

Sundsholm
I detta skogsreservat förekommer spridda berg-
branter av mindre storlek. Dessa är samtliga tämli-
gen kraftigt beskuggade och bara ett fåtal av över-

hängstyp varför lavfloran är fattig med bara ett drygt
tiotal arter. Några av de vanligaste arterna i denna
typ av miljö dominerade, bl.a. Enterographa zonata,
Haematomma ochroleucum, Porina lectissima och
Pertusaria aspergilla. Något trevligare inslag ut-
gjorde dock Micarea lutulata med sin då tredje lo-
kal för landskapet. Lepraria ”subborealis” noter-
ades på denna skuggiga lokal, medan den mer ljus-
krävande L. borealis saknades. Slutligen hittades
Arthrorhaphis citrinella bredvid en sorediös grön
bål. Den senare har trots tunnskiktskromatografi inte
kunnat artbestämmas.

Svarta klippan
Detta reservat består av västvända berg- och
rasbranter. Området är huvudsakligen skogsklätt,
men här och var finns luckor i trädskiktet så att flera
block och bergväggar är mer eller mindre expone-
rade. Där skogen tätnar ligger stenytorna dock i djup
skugga. Trots att de varierande ljusförhållandena ger
goda möjligheter för en stor mångfald av lavar hy-
ser reservatet inte så många arter och vissa partier
är relativt ensartade och fattiga. Detta står i stark
kontrast till den fina lavfloran på träd med många
rödlistade arter.

Vanliga arter som Cystocoleus ebenus, Diploschistes
scruposus, Enterographa zonata, Fuscidea cyathoi-
des, Haematomma ochroleucum, Pertusaria asper-
gilla, Porina chlorotica och P. lectissima domine-
rar. Här och var finns dock ovanligare inslag i form
av Sphaerophorus globosus, Bacidia viridifarinosa,
Arthrorhaphis citrinella, Opegrapha gyrocarpa och
Porpidia grisea. Den sistnämnda arten är relativt ny-
beskriven och uppges vara rar (Foucard 2001), men
arten är emellertid känd från Halland tidigare. Baci-
dia viridifarinosa växer normalt på trädbaser, men
hoppar ibland över på skuggad sten. Dessutom före-
kommer Micarea botryoides och M. lutulata på en
av sina sju respektive elva lokaler i landskapet.

Virsehatt
Detta område är mycket varierat, ett av de artrikaste
i undersökningen och med säkerhet den artrikaste
inlandslokalen. De områden som undersöktes var
beskuggade stenar och block i sydbranten av berget
(Fig. 25), exponerade klippor ovan de höga branter-
na på västsidan av berget, delar av lodytorna på väst-
sidan och en liten del av ån Sennan i norra delen av
området. Inom reservatet ryms både skuggiga och
exponerade klippor och block samt block som re-
gelbundet är nedsänkta i vatten. Inom området finns
även partier med grönsten, något som kan gynna
mångfalden av lavar. Besök gjordes både 2001 och
2003.
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På stenar och block i sydbranten förekommer en art-
rik lavflora med ett par intressanta arter. På lodytan
av ett block noterades Chrysotrix chlorina, som sak-
nar belägg från Halland i de allmänna herbarierna.
Arten uppges dock finnas mindre allmänt från Skåne
till Torne Lappmark i Foucard (2001). Fyndet är det
enda i landskapet under inventeringen. På en del
block var även en Lepraria vanlig, men den kan inte
säkert bestämmas. Kemin i kombination med morfo-
login stämmer bäst på L. caesioalba, men både
protocetrarsyra och angardhiansyra/rangiformsyra
saknas, så bestämningen är osäker. På blocken fanns
även t.ex. Lecanora subcarnea, L. cenisia, Fuscidea
praeruptorum och Pyrrhospora rubiginans. Av dessa
är L. cenisia ovanligast och funnen bara två gånger
under inventeringen.

På en exponerad klippa ovanför västra bergbranten
finns en till stora delar annan lavflora. Flertalet ar-
ter är dock triviala, men några anmärkningsvärda
fynd gjordes dock, t.ex. Buellia badia, Lecanora
chlorophaeodes och Melanelia panniformis. Den
senare är en nordlig art som relativt sällan noteras i
södra Sverige och bara ett fynd i landskapet är känt
sedan tidigare. Här samlades också en Rhizocarpon

vars identitet inte kunnat fastställas. Den passar inte
i någon känd art och har inte heller kunnat bestäm-
mas av Per Gerhard Ihlen, som är kunnig på släktet.
På dessa klippor noterades även några vanligare ar-
ter.

På stenar i ån hittades flera intressanta arter. Den
rödlistade Porpidia hydrophila är känd från platsen
sedan tidigare och noterades även under denna in-
ventering. Vidare hittades Placopsis lambii, en art
som relativt nyligen utskilts från P. gelida. Uppgif-
ter om fynd av P. gelida i Halland avser sannolikt P.
lambii, som här har en av sina få kända lokal i land-
skapet. På en sten alldeles intill noterades även en
liten bål av en Placynthium-art. Ett fragment med-
fördes, men en säker bestämning kunde inte göras.
Sannolikt rör det sig om P. flabellosum, som då var
ny för Halland. Arten hittades även senare under
inventeringen i Sumpafallen. Även Melanelia
sorediata hittades på en större sten i ån och kan vara
ny för landskapet. Santesson (1993) uppger Skåne
till Torne Lappmark, men belägg saknas från Hal-
land i de stora herbarierna. Det fanns även flera ste-
nar med Rhizocarpon amphibium, en sällsynt art, åt-
minstone i södra och mellersta Sverige.

Fig. 25. På många håll i Hallands län är berggrunden förhållandevis sur, men på Virsehatt finns stråk med
rikare sten, vilket ger en betydligt artrikare lavflora än på flera andra liknande platser.



41

Hallands län

På lodytorna i västbranten av berget noterades flera
intressanta arter. Bland annat växte det rikligt med
Opegrapha gyrocarpa tillsammans med Entero-
grapha zonata. Vidare fanns Micarea botryoides.
Caloplaca crenularia växer normalt exponerat på
silikatsten, men finns i en svagt utvecklad form på
lodytorna. En annan Caloplaca, nämligen C. vitell-
inula, växer här på en lodyta. Det är enda kända lo-
kalen i landskapet. Det första av två fynd av Lecidella
anomaloides under inventeringen gjordes också i
dessa branter. Nära sydsidan noterades Leprocaulon
microscopicum som har tre kända lokaler i Halland
tidigare.

Årnarp
Vid Fylleån, en bit uppströms Brogård, ligger
Årnarp. Detta reservat har dock inte som Brogård
samma mängd av stenar och block i strandkanten.
Bitvis består stranden av sand, jord och grus som
inte hyser några lavar alls. På de få block som hitta-
des noterades bara ett fåtal arter, alla knutna till sten
i vatten. Trots det låga artantalet finns en rödlistad
art i skaran, nämligen Porpidia hydrophila. Vidare
samlades, liksom i Brogård, Verrucaria latebrosa.

Hylte kommun

Dullaberget
Detta område består av gammal bokskog med inslag
av gran. I skogen finns några lodytor, men dessa är
relativt starkt beskuggade (Fig. 26). Dessutom un-
dersöktes några block i strandkanten vid sjön Södra
Färgen. På lodytorna växte skuggtåliga vanliga ar-
ter som Cystocoleus ebenus, Enterographa zonata,
Haematomma ochroleucum, Porina lectissima och
Racodium rupestre, men även ovanligare arter som
Micarea sylvicola och M. botryoides, den senare ny
för Småland. Dessutom noterades Lepraria ”sub-
borealis”, som säkert inte är ovanlig i Småland, men
här funnen för första gången i landskapet. På strand-
blocken växte helt andra arter och blocken bidrog
med drygt hälften av den totala artstocken som om-
fattade knappt 30 arter. Här fanns typiska arter för
strandlinjen, t.ex. Staurothele fissa och Verrucaria
latebrosa, men även Aspicilia laevata, A. cinerea och
Porpidia tuberculosa.

Lintalund
Naturreservatet i Lintalund är relativt stort och bara
en mindre del undersöktes, nämligen en mindre lod-

Fig. 26. Dullaberget: Även i de dunklaste skogar finner man ibland sällsynta lavar. På de beskuggade klipporna
växte bland annat Micarea lutulata, som var ny för Småland.
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yta och en rad stenrösen nära gården. Trots att bara
en begränsad yta studerades blev artlistan lång, så-
som den blivit i andra liknande kulturmiljöer, med
50 arter. Inga speciellt sällsynta arter hittades dock.
På lodytor noterades bl.a. Aspicilia laevata, Baeo-
myces rufus, Peltigera hymenina, Psilolechia lucida
och Trapelia involuta. På rösena fanns en rad
Cladonia-arter där C. cenotea och C. subulata inte
noterats så ofta under inventeringen. Vidare hitta-
des Porpidia grisea, Placynthiella icmalea, Trapelia
placodioides, Rhizocarpon distinctum, Lecidea litho-
phila, L. fuliginosa och Lecidella scabra. En kol-
lekt av en sorediös krusta har inte kunnat bestäm-
mas. Trots en tydlig C+ rosa reaktion passar inte
morfologin helt in på någon art.

Mårås
I detta bokskogsområde finns spridda block och en-
staka små klippor. Det område som undersöktes
sträcker sig från P-platsen i sydöstra delen upp mot
toppen. All sten är beskuggad av bokskog och lav-
floran är präglad av det. Den är relativt fattig, bara
16 arter, och några av arterna som normalt sett öns-
kar ljusare förhållanden var svagt utvecklade eller
otypiska. Mest intressant var Porpidia soredizodes
som är ny för landskapet, men sannolikt förbisedd.

Skubbhult
Detta område är ett fint bokskogreservat. Inne i sko-
gen är dock alla stenar och block nästan helt fria
från lavar. Därför ägnades tiden åt strandzonen av
sjön Mellan-Färgen där det fanns relativt rikligt med
mindre stenar och block. Artlistan blev drygt 20 ar-
ter lång med framför allt en intressant art. Som pa-
rasit på Lecanora polytropa hittades Carbonea
supersparsa. Förra året hittades arten som ny för
Halland, men tyvärr går det inte att avgöra från
Foucard (2001) eller Santesson (2004) om arten är
funnen i Småland tidigare eftersom uppgiften bara
ger Öl–TL. Andra arter som är värda att nämna är
Buellia aethalea, Lecidella scabra, Protoparmelia
badia och Rhizocarpon polycarpum som inte setts
så ofta under inventeringen. Värt att notera är att
inga Verrucaria-arter hittades.

Falkenbergs kommun

Björkekullen
Björkekullens naturreservat består av ett äldre kul-
turlandskap omgivet av skog. Lavfloran undersök-
tes på stenmurar utmed grusvägen som löper genom
området samt större block och småsten i vägens när-
het. Denna begränsade mängd sten gav en förhål-
landevis imponerande artlista som omfattar 60 ar-

ter. Detta förstärker ytterligare bilden av att kultur-
präglade miljöer ofta hyser en avsevärd diversitet
av lavar. Ofta är det arter som inte finns strax utan-
för denna miljö.

Strax innanför skogsbrynet V om gården norr om
vägen ligger det flera stora block bara några steg
från vägen. De ligger i en sydvänd backe, men skug-
gas delvis av träd. Här noterades flera arter som trivs
på inte är alltför kraftigt beskuggade lodytor, men ej
heller helt exponerade. Av dessa kan nämnas
Fuscidea praeruptorum, Lepraria membranacea,
Rinodina interpolata och Lecanora gangaleoides.
Lite mer exponerat fanns många triviala arter, men
även enstaka som är något ovanligare, bl.a.
Acarospora sinopica, Melanelia sorediata, Ophio-
parma ventosum och Placopsis lambii. Den först-
nämnde är vackert roströd och indikerar att stenen
innehåller en viss mängd järn. På Acarospora fus-
cata noterades parasiten Stigmidium fuscatae, som
2001 hittades som ny för landskapet. På ett annat
block noterades rikligt med den för substratet ovan-
liga arten Hypocenomyce scalaris, som normalt
växer epifytiskt.

På stenmuren vid vägen noterades ytterligare bålar
av Placopsis lambii, som nu är känd från fyra loka-
ler i landskapet. Två av dessa utgörs av kulturmiljöer
och på två platser finns arten på stenar eller klippor
i åar. Andra intressanta arter som noterades på mu-
ren var den nordliga arten Melanelia panniformis,
som har mycket få lokaler i landskapet, Arctopar-
melia incurva, Lecanora soralifera, Lecidea plana,
Miriquidica pycnocarpa och Rhizocarpon oederi,
som även den påvisar järn i stenen.

På ett stort block i betesmarken söder om vägen hit-
tades ytterligare arter som inte noterats tidigare i
området, de flesta vanliga men ett par värda att
nämna, nämligen Protoparmelia badia och Rinodina
atrocinerea. På andra sidan vägen i en vägskärning
fanns de stora blockens motsats, nämligen små ste-
nar till hälften begravda i sandig jord. Typiska arter
för denna miljö är t.ex. Trapelia involuta och T.
obtegens, som båda fanns på stenarna. Andra typiska
arter för detta mikrohabitat är Porpidia crustulata
och Lecidea promixta, som 2001 var ny för Halland.
Arten är sannolikt förbisedd eftersom få lichenologer
granskar småsten i vägkanter.

Fegen, Hänguddarna
Mitt i sjön Fegen sticker smala uddar ut, Hänguddar-
na. Lavfloran på den norra sidan av den norra udden
undersöktes 2003. I strandkanten finns block och
mindre stenar omväxlande med mjukare stränder.
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Lavfloran är huvudsakligen svagt utvecklad, troli-
gen för att regelbundna nivåförändringar i sjön stör
många arter. På de större blocken och högt liggande
mindre block förekommer emellertid flera arter, var-
av några mindre allmänna. Som oftast i denna miljö
påträffades t.ex. Bacidina inundata, Candelariella
vitellina, Ionaspis lacustris, Lecanora intricata, L.
muralis, L. polytropa, Melanelia fuliginosa, Par-
melia saxatilis och Umbilicaria polyphylla. Här
fanns även något ovanligare arter, bl.a. Aspicilia
verrucigera, Carbonea supersparsa, Rhizocarpon
amphibium och Verrucaria latebrosa. En annan
Verrucaria, i artlistan kallad Verrucaria sp. 1, fanns
också och denna art har samlats på totalt sju lokaler,
men går inte att bestämma till art. Eventuellt är den
obeskriven. Under 2003 gjordes de första fynden av
Caloplaca arenaria i landskapet, alla i denna typ av
miljö: Dels på två lokaler vid sjön Fegen, dels på
två lokaler vid sjön Lygnern. På Hänguddarna växer
arten växer arten fläckvis rikligt på större block. Slut-
ligen ska nämnas en Rhizocarpon som tidigare hit-
tats i Virsehatt och Bölarp. Arten kan för närvarande
inte bestämmas och utgör en ouppklarat problem.

Fegen, Strattebo
På sydsidan av Fegen, strax väster om gränsen till
Småland undersöktes ytterligare en bit av sjöns
strand. Precis som på Hänguddarna finns block av
varierande storlek i strandkanten. Dessa var dock
något större här än på Hänguddarna och hyste en
något rikare lavflora. Totalt hittades här 35 arter mot
Hänguddarnas 26, men bara hälften av arterna var
gemensamma för båda lokalerna. Här finns således
en hel del lokala variationer i artsammansättning.

Likheterna mellan lokalerna ligger huvudsakligen i
de vanliga arterna, men även i några av de ovanlig-
are, t.ex. Caloplaca arenaria och den möjligen
obeskrivna Verrucaria sp. 1. Skillnader fanns i bl.a.
Aspicilia simoënsis, Lecanora rupicola, Micarea
lignaria, Opegrapha gyrocarpa, Rhizocarpon lava-
tum, Staurothele fissa och Verrucaria aethiobola.
Dessutom hittades ytterligare en svårbestämd
Verrucaria, som närmast påminner om V. funckii.

Det mest intressanta fyndet gjordes dock vid
parkeringsplatsen några hundra meter från sjön. På
en liten avstickare från grusvägen söder om Strattebo,
där bilen parkerades var marken störd genom ett
nyligen upptaget hygge. På den sandiga, fuktiga
marken noterades en grönaktig nyans och vid när-
mare granskning fanns små ljusa apothecier i den
gröna bålen. Arten bestämdes till Absconditella
trivialis, som är ny för landskapet. Arten är inom
landets gränser bara känd från Uppland.

Frodebjär
Liksom flera andra besökta skogsområden är
Frodebjär ett ypperligt bokskogsområde med många
rödlistade epifytiska lavar. Området utgörs av en
brant sluttning, delvis med grova block, delvis med
branta klippor. Delar av branten är något expone-
rade medan andra är kraftigt beskuggade. På grund
av hög luftfuktighet har mossorna gynnats och många
block är helt mossklädda. Lavfloran är inte lika väl
utvecklad på stenytorna och artstocken är skugg-
präglad. Således trivs t.ex. Haematomma ochroleu-
cum, Diploschistes scruposus, Enterographa zonata,
Micarea lignaria, Opegrapha gyrocarpa, Pertusaria
aspergilla och Rhizocarpon hochstetterii. Under
flera av blocken växer Psilolechia lucida och för
ovanlighetens skull hittades även Microcalicium
arenarium som parasit på denna art. Denna art har
annars förgäves sökts i landskapet på många loka-
ler, men här är arten känd sedan 1993. Här samlades
även Porpidia cinereoatra på ett block.

Grimsholmen
Reservatet är ett relativt stort kustreservat med betade
strandängar och fläckvis förekommande block och
klipphällar. Det var dock främst strandzonen med
både skyddade och exponerade klippor och block
som var det främsta undersökningsobjektet. Rakt
väster om parkeringsplatsen till reservatet finns en
liten konstgjord hamn med en liten bod strax innan-
för (Fig. 27). Både på boden och på bryggan i ham-
nen fanns exponerat murbruk och cement, något som
varit en bristvara i denna inventering. Här noterades
bl.a. Caloplaca saxicola, C. citrina, C. decipiens, L.
albescens, L. ”dispersa” och Phaeophyscia sciastra.
Dessutom samlades en Acarospora på bryggan, både
på den del av bryggan som var av trä och den av
silikatsten. Dessa kollekter passar inte in helt på
någon art, men preliminära DNA studier tyder på att
det rör sig om A. smaragdula, som för ovanlighet-
ens skull saknar norstictinsyra. På silikatblock under-
bryggan som påverkas av cementen ovan hittades
Lecania cf. atrynoides. Arten förefaller vara mycket
sällsynt i landet.

Från hamnen löper en konstgjord pir av stora block
ut till före detta ön Holmaskäret. På ön hittades
Verrucaria ceuthocarpa, V. erichsenii och V. maura,
tre arter som sannolikt finns spridda utmed svenska
västkusten. Här hittades även fyra kustarter av
Caloplaca, men C. microthallina saknades. Trots
idogt letande hittades inte Lecanora rimicola, men
väl L. actophila, L. helicopis, L. ”subsalina” och L.
umbrina. Lecanora ”subsalina” påminner mycket
om L. salina, men saknar dess C+ rosa reaktion på
apotheciekanten.
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I det öppna beteslandskapet inventerades en del häl-
lar i söder och en del block i norra delen. Det gav ett
30-tal arter, men inget uppseendeväckande förutom
Muellerella pygmaea var. pygmaea, som parasiterade
på Lecidea lapicida.

Högvadsån, Kvarnbacken
2002 undersöktes delar av Högvadsån strax ned-
ströms en bro vid Kvarnbacken. Vattenståndet var
mycket lågt varför nästan hela åfåran kunde under-
sökas. På flata, normalt vattentäckta hällar, hittades
ett mindre antal arter som är knutna till vatten. En
av de intressanta arterna var Verrucaria pachyderma,
som var ny för Halland. Bara ytterligare två lokaler
hittades senare under inventeringen. En annan art i
släktet, Verrucaria sp. 1., var obestämbar, men
mycket typisk och hittades på flera platser i land-
skapet. Dessutom hittades Dermatocarpon luridum,
Ephebe lanata och Ionaspis lacustris samt Pteryg-
iopsis lacustris, som nu har sex kända lokaler i lan-
det. En ny art för landskapet noterades också, näm-
ligen Placynthium pannariellum, som i rapporten
från 2002 felaktigt uppgavs som P. flabellosum. På
en Rhizocarpon, troligen R. lavatum, hittades även
parasiten Endococcus rugulosus, som var ny för

landskapet. Liksom på andra platser längs ån fanns
Porpidia hydrophila.

Högvadsån, Ullared
Längs med ån strax norr om Ullared gjordes ett kor-
tare stopp, men här fanns relativt få lämpliga block
för lavar att växa på. Bara sju arter noterades, däri-
bland Porpidia hydrophila och den Verrucaria sp. 1
som nämnts tidigare, men vars arttillhörighet inte
lösts.

Smörkullen
Smörkullen är en bergknalle med brant sydsida, men
flackare sidor i övrigt. Exponeringsgraden varierar
en hel del vilket ger omväxlande förhållanden och
en rik flora. Framför allt sydsidan undersöktes rela-
tivt noggrant vilket resulterade i en relativt lång art-
lista och flera intressanta arter.

I nedre delen finns sluttande och vertikala stenytor
som är tämligen beskuggade av omgivande träd. Här
noterades bland annat Rinodina confragosa, Diplo-
schistes scruposus, Lecanora gangaleoides, Trapelia
obtegens och Umbilicaria hirsuta. Uppe runt top-
pen är berget exponerat och en delvis annan flora

Fig. 27. Vid denna brygga av cement, silikatblock och bräder uppträder en mer kalkkrävande flora, men även
flera marina arter. Naturreservatet Grimsholmen.
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har utvecklats. Här finns naturligtvis många triviala
arter men även några mer anmärkningsvärda. Bland
annat hittades Carbonea supersparsa som parasit på
Lecanora polytropa, artens andra lokal i landska-
pet. Vidare samlades Lecidea confluentula, som här
var ny för landet. Vidare fanns mycket fint utveck-
lade exemplar av Acarospora atrata, Buellia badia,
Protoparmelia atriseda, Rinodina atrocinerea och
Polysporina lapponica. Den sistnämnde var 2001
ny för landskapet, men visade sig vara förbisedd då
hela 15 lokaler nu är kända.

Reservat inventerades tämligen grundligt 2001 och
2002 skulle bara Lecidea confluentula fotograferas
på toppen av berget och dessutom skulle ytterligare
lite material insamlas. Vid detta tillfälle hittades
Lecidea sarcogynoides och Micarea erratica som
nya för området. Båda arterna har hittats tidigare i
inventeringen, men bara ett fåtal gånger. Dessutom
samlades en Lecidea, som skulle kunna utgöra en
länk mellan L. lapicida och L. haerjedalica.

Stensjöstrand
Stensjöstrand ligger bara en liten bit längre norrut i
förhållande till Steninge, Halmstad kommun. Struk-
turen och artrikedomen skiljer sig dock markant. De
undersökta partierna omfattar strandklipporna ned-
anför parkeringen samt klipporna och hällarna ovan
stranden strax norr därom. Området undersöktes kort
2001, men kompletterades 2002.

På stranden undersöktes speciellt den lilla halvön
innanför ön Fågelholmen. Efter ett tags letande hitt-
ades flertalet av de på stränder allmänt förekomm-
ande Caloplaca-arterna, bara C. verruculifera sak-
nades. På en bål av Lecanora rupicola noterades
parasiten Arthonia glaucomaria. Vidare hittades
Verrucaria maura och V. ceuthocarpa, den sist-
nämnde förbisedd under början av inventeringen.
Även Xanthoria aureola missförstods det första året
men hittades 2002 rikligt på strandklipporna.
Aspicilia leprosescens trivs bäst på fågelgödslade
block och förefaller finns på lämpliga platser här
och var vid kusten norr om Halmstad.

På hällar en bit ovan stranden finns rikligt med
Cladonia cervicornis och C. subcervicornis. Andra
klippor täcks av Lasallia pustulata. Mellan de van-
liga bladlavarna finns också enstaka ovanligare ar-
ter, som Acarospora atrata, Buellia badia och Umbi-
licaria hirsuta. På en av sina få havsnära lokaler no-
terades Lecidea confluentula på en klipphäll.

Runt klipporna och hällarna ovan stranden har gamla
grova enar röjts bort relativt nyligen. Detta lämnar

stora kala fläckar på klipporna där enarna skuggat
ut alla lavar, men med tiden kommer detta att gynna
lavarna som kan återkoloniseras dessa ytor.

Sumpafallen
Reservatet omfattar en längre sträcka av Högvads-
ån. Den del som undersöktes var dock begränsad till
en sträcka på ca 150 m söder om Sumpa. Utöver
block och stenar i och vid ån undersöktes även rui-
nen av en stenbyggnad vid ån. Dessutom studerades
några lodytor ca 100 m uppströms ruinen. Ljustill-
gången varierar i det undersökta området, men skug-
gade till halvskuggade block dominerar. De mer ex-
ponerade blocken och klipporna ute i ån kunde dess-
värre inte undersökas p.g.a. alltför strida och djupa
vattenförhållanden.

Bland andra skuggtåliga arter, som Fuscidea
cyathoides, Aspicilia laevata, Psilolechia lucida,
påträffades även Gyalideopsis anastomosans på ruin-
en av en gammal kvarn. Denna art är annars knuten
till grenar och stammar av olika träd och känd från
ytterligare några lokaler i Halland.

På block i ån hittades delvis andra arter, bland annat
Bacidina inundata, Ionaspis lacustris, Dermato-
carpon luridum och Porina lectissima som sig bör.
Dessutom hittades överraskande Caloplaca oxford-
ensis. Denna art föredrar torrare förhållanden i rela-
tivt exponerade miljöer. Arten var 2001 ny för land-
skapet, men senare noterades ytterligare två lokaler
för arter. Vidare hittades Placynthium flabellosum,
denna gång i mängder som säkert gick att bestämma
och arten kan nu med säkerhet räknas till landska-
pets lavflora. Andra intressanta fynd var Porpidia
hydrophila och Endococcus propinquus som para-
sit på Ionaspis lacustris. Två fynd som det fortfa-
rande råder oklarheter runt är det av Rimularia badio-
atra och det av Aspicilia cf. verrucigera. Taxonomin
runt Rimularia-arten är tyvärr outredd och litteratu-
ren motsägesfull. Enligt min tolkning är dock arten
känd från landskapet tidigare, men är mycket säll-
synt. Till vilken art Aspicilia-kollekten hör är dock
svårare att avgöra.

På lodytorna 100 m uppströms ruinen fanns utöver
de triviala arterna Porina chlorotica, P. lectissima,
Enterographa zonata och Lepraria membranacea
även Bacidia viridifarinosa och Caloplaca crenu-
laria. Den senare föredrar oftast något mer expone-
rade förhållanden och hade här klart mindre
apothecier och tunnare bål än normalt. Även den
märkliga Aspicilia-arten påträffades här.
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Suseån-Hult
I detta reservat undersöktes flera olika delar; block i
öppen betesmark, skuggigare lodytor samt sten och
klippor i och i anslutning till Suseån (Fig. 28). På
blocken i betesmarken uppträdde för miljön typiska
arter som t.ex. Lecanora polytropa, Neofuscelia
loxodes, N. pulla och Lecidea fuscoatra. På flera
block hittades också Lecidea confluentula, som även
den verkar trivas i denna miljö.

På en lodyta beskuggad av ekar noterades ett 15-tal
olika arter, bl.a. Aspicilia laevata, Ephebe lanata,
Fuscidea cyathoides, Leproloma membranacea,
Opegrapha gyrocarpa, Rhizocarpon hochstetterii
och Pertusaria corallina. Vid basen av lodytan hit-
tades även Verrucaria umbrinula. Denna art är inte
så ofta samlad, men kan vara förbisedd då
Verrucaria-arter mycket sällan samlas i denna miljö.
Arten är känd från Halland tidigare genom ett fynd.
På mossa noterades även Peltigera polydactyla och
för första gången under inventeringen Biatora
chrysantha. Den sistnämnda uppträder oftast på
mossa på bark och mindre sällan på sten.

På något mindre beskuggade klippor ovan ån hitta-
des lite andra arter, t.ex. Arthrorhaphis citrinella,
Lecanora gangaleoides, Leprocaulon microscopi-
cum, Pyrrhospora rubiginans och Sphaerophorus
globosus. På en ek i samma brant noterades
Arthrorhaphis aeruginosa och Gyalecta flotowii.
Denna förra är parasit på Cladonia och ny för Hal-
land medan den senare är ny för området.

Nere i bäcken fanns flera mindre block med lavar
på. Här växte t.ex. Bacidina inundata, Dermatocar-
pon luridum, Porpidia hydrophila, Staurothele fissa,
Verrucaria aethiobola och V. latebrosa. Dessutom
hittades Verrucaria pachyderma, som är ny för land-
skapet, och en obestämd Verrucaria som inte passar
någon art i Foucard (2001). Den senare noterades
på ett antal olika lokaler i Halland under inventer-
ingen. Utöver dessa arter samlades även en liten lav
med cyanobakterier och bestämdes av P. M.
Jørgensen, som är expert på lavar med cyano-
bakterier, till Porocyphus kenmorensis. Denna art har
tidigare samlats bara en gång i landet, nämligen av
Hulting 1871 på Hanö i Blekinge. Slutligen notera-
des troligen Placynthium asperellum, men arten
kunde tyvärr inte samlas in för närmare studier.

Fig. 28. En av de mest sällsynta arterna som noterades under inventeringen hittades på en sten ute i ån här vid
Suseån-Hult. Porocyphus kenmorensis är bara funnen en gång tidigare i landet, den gången i Blekinge.
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Vesslunda
Reservatet ligger precis vid kusten och omfattar
bland annat en del låga kustklippor ovan stranden
och en del block i strandkanten. Klipporna är delvis
klädda med låga tallar och ljung men däremellan
sticker fria stenytor upp. Reservatet undersöktes först
2001 men kompletterades 2003. I södra änden av
reservatet undersöktes kustklipporna på Granbjär och
låga klippor ovan stranden innanför denna udde, samt
strandblock söder om Boabjäret.

Trots den begränsade ytan som undersöktes notera-
des nästan 64 arter. På klipporna längst i söder sök-
tes Pilophorus strumaticus, men fruktlöst. Däremot
hittades den sällsynta Lecidea sarcogynoides, på en
av landskapets fem kända lokaler. Det var emeller-
tid blocken i strandkanten söder om Boabjäret som
var riktigt rika på lavar. Här noterades t.ex. fem ar-
ter Caloplaca och sex arter Lecanora, alla utom
Caloplaca holocarpa är typiska havsstrandsarter.
Vidare fanns Arthonia phaeobaea, en art som bara
samlats i landskapet en gång före 2001. Bara i Bo-
huslän förefaller laven vara relativt vanlig. Andra
arter här var t.ex. Aspicilia leprosescens, som växer
på fågelgödslade strandblock, Xanthoparmelia
tinctina och Rinodina gennari.

2003 inventerades framför allt klipporna på Granbjär
och många nya arter tillkom. Bland de rent marina
arterna kan nämnas Lecania cf. atrynoides, Lichina
confinis, Ramalina cuspidata, Verrucaria ceutho-
carpa, V. internigrescens och Xanthoria aureola.
Strax innanför stranden hittades en art Verrucaria,
benämnd sp. 4, med runda sporer, något som är
mycket ovanligt. Samma art hittades även på Balgö,
men tyvärr har arten inte kunnat bestämmas.

Yttra Berg
Detta reservat är avsatt för att bevara ett kulturland-
skap med ålderdomliga prägel. Denna prägel är
sannolikt anledningen till att murar, rösen, block och
klippor är mycket artrika och hyser flera intressanta
arter. Det område som undersökts utgörs av en liten
del av betesmarken närmast parkeringen ovan gård-
en. Här finns bland annat flera stora rösen. På en
liten yta hittades nära 65 arter.

Utöver de arter som nästan alltid finns på expone-
rad silikatsten, såsom Parmelia saxatilis, Lecanora
polytropa, L. intricata, L. rupicola och Rhizocarpon
geographicum, påträffades något ovanligare arter.
Bland dessa märks Arctoparmelia incurva, Lecidea
plana, Protoparmelia badia, Rinodina atrocinerea,
Rimularia furvella och Stereocaulon dactylophyllum.

Vidare noterades alla de fyra vanliga Trapelia-ar-
terna på sten inte långt från varandra.

Dessutom hittades Carbonea supersparsa och Leca-
nora soralifera, då nya för Halland, men idag finns
ett tiotal fynd vardera av arterna. En annan parasit
som kraftigt angripit sin värd Acarospora fuscata
var Stigmidium fuscatae, även den ny för landska-
pet då den påträffades. Slutligen samlades Lecanora
caesiosora som bara har ett fåtal kända lokaler i land-
skapet.

Efter en komplettering 2002 gjordes en del ytterli-
gare fynd jämfört med året innan. Av dessa kan näm-
nas Lecidella scabra, Porpidia grisea, Rhizocarpon
oederi och Miriquidica pycnocarpa. De senare två
är fortfarande relativt ovanliga i landskapet med bara
en handfull kända lokaler.

Varbergs kommun

Balgö
Balgö är Hallands största ö, men bara bebodd som-
martid. Hela ön är präglad av bete, med stora öppna
områden. På ön finns rikligt med naturliga klippor,
block och klapperstensfält, men även människoskap-
ade stenmurar och rösen samt en del murbruk i an-
slutning till eller på husen på sydöstra delen av ön.
Merparten av klipporna är näringsfattiga men fläck-
vis finns grönstensliknande klippor och eventuellt
svagt kalkförande hällar. Det är därför inte förvån-
ande att ön hyser den näst artrikaste lavfloran i in-
venteringen, bara Vendelsö är rikare. Totalt hittades
135 arter på sten, sand och murbruk på den knappa
dagsinsatsen som lades på ön. Säkerligen finns fler
arter, speciellt på södra delen av ön som ägnades
minst tid åt. Under vandringen motsols från land-
stigningsplatsen på östra delen av ön undersöktes
huvudsakligen strandklippor och relativt strandnära
delar av ön.

Vid bryggan i öster finns dels en rad av block och
dels en stenmur som löper inåt ön. Här växte mest
triviala arter som Lecanora polytropa, Rhizocarpon
geographicum, Xanthoparmelia conspersa med
flera, men även Aspicilia simoënsis, Lecanora
soralifera, Ramalina siliquosa och Rhizocarpon
richardii. Längs muren fanns även gamla trästolpar
och på en av dessa hittades den rödlistade Cyphelium
notarisii, ny för Halland. Arten är förd till kategorin
akut hotad (CR). På en mur längre in på ön påträffa-
des Acarospora sinopica på en av sina få lokaler i
landskapet.
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Längre norrut finns ett stort stenröse där artlistan
utökades ytterligare. Exempel på arter här är Miri-
quidica leucophae, Lecanora caesiosora, Ophio-
parma ventosum, Pertusaria coralloides med
parasiten Sclerococcum sphaerale och Rimularia
furvella för att nämna några. På stranden längst i
öster fanns lämpliga block i strandkanten och många
av de vanliga havsstrandsarterna noterades. Xanthor-
ia aureola och X. parietina kamperade ihop som
vanligt och växte tillsammans med Caloplaca ma-
rina, C. thallincola och C. scopularis. I kontrast till
den orange färgen blir zonen närmast vattnet svart
av Verrucaria maura, som alltid finns på sten vid
havet. Här fick den sällskap av släktingen V. erich-
senii och V. halophila samt den brungrå Arthonia
phaeobaea. För V. halophila var lokalen den första
under inventeringen. Åt det ljusa hållet drog andra
arter, t.ex. Lecanora actophila, L. umbrina, Xantho-
parmelia tinctina och Aspicilia leprosescens. Även
den sällsynta Lecania cf. atrynoides hittades här på
ett större block.

Nära nordänden på ön påträffades svagt sluttande,
något översilade hällar med nya arter. Phaeophyscia
sciastra, Verrucaria internigrescens, Ochrolechia
parella, Lecanora achariana, L. sulphurea, Peltigera
canina, P. hymenina och samt en av de få förekom-
sterna av Bryoria fuscescens på sten. Här samlades
också Lecidella anomaloides för andra gången un-
der inventeringen. Strax norr därom kompletterades
strandlistan med Caloplaca microthallina, Verru-
caria ceuthocarpa och Amandinea punctata. En bit
längre från stranden fanns en mindre höjd med några
lodytor. Här var berggrunden av grönstenstyp efter-
som artstocken var klart avvikande från intilliggande
klippor. Här noterades t.ex. Acarospora atrata,
Caloplaca oxfordensis, Neofuscelia verruculifera,
Buellia badia, Lecidea fuliginosa och Fuscidea
praeruptorum. Under vandringen söderut längs väst-
sidan noterades även en rödlistad epifyt på slån-
buskar. Här fanns nämligen rikligt med Lecanora
confusa på de mindre grenarna.

På sydsidan fanns en del låga, mer lättvittrade klip-
por av näringsrikare typ. På dessa var floran också
annorlunda än i övrigt på ön med arter som
Caloplaca crenularia, Rinodina confragosa och
Agonimia tristicula. Dessutom hittades Verrucaria
sp. 4 på sin andra lokal, men trots bra material går
den inte att artbestämma.

Vandringen avslutades med en snabb titt på hus-
grunder och annan cement vid och på ett hus i syd-
ost. Här hittades Caloplaca flavocitrina tillsammans
med C. citrina s. str. och C. holocarpa. Vidare växte

Phaeophyscia orbicularis och Lecanora albescens
på cementen.

Biskopshagen
Detta reservat består av flacka till svagt sluttande
berghällar (Fig. 29). Mellan dessa finns ytor med
tunt jordtäcke där skorplavar och Cladonia-arter
trivs. Här och var bryts de mjuka linjerna av lodytor
och klyftor och det finns rikligt med strandklippor.
Från parkeringsplatsen och en sträcka ut mot strand-
en i sydväst undersöktes lavfloran översiktligt.

De svagt sluttande, delvis översilade klipporna be-
dömdes vara idealiska för Pilophorus strumaticus
och mycket tid lades 2001 åt letandet efter denna
art, dock utan resultat. Övriga lavar inventerades med
betydligt lägre intensitet. På det tunna jordtäcket på
hällarna finns flera Cladonia-arter, bl.a. C. strepsilis,
C. cervicornis och C. subcervicornis. Vidare note-
rades små bålar av Pycnothelia papillaria samt alla
tre arterna av Placynthiella. Slutligen fanns även
Sphaerophorus fragilis.

Eftersom så mycket tid ägnades åt sökande efter
Pilophorus blev den övriga lavfloran något styvmo-
derligt behandlad och den korta artlistan krävde ett
återbesök 2002. Det ledde till en kraftig ökning av
artantalet från 19 till 87 arter, vilket är ett av de hög-
re artantalen som noterats.

Från parkeringen bearbetades området norrut, istället
för söderut som året innan. Uppe på toppen av det
flacka berget strax nordväst om parkeringen notera-
des genast en rad nya arter för området. Av dessa
kan nämnas Arctoparmelia incurva, Haematomma
ochroleucum, Schaereria fuscocinerea, Tephromela
grumosa, Ramalina siliquosa, R. subfarinacea och
Xanthoparmelia tinctina. Lite längre norrut finns en
del låga lodytor och en mur som löper tvärs berget.
Här noterades bl.a. Acarospora atrata, A. smaragd-
ula, Amandinea punctata, Melanelia sorediata,
Pertusaria corallina, Ramalina polymorpha och
Xanthoria candelaria.

I ett fält med klappersten samlades Micarea lignaria,
Fuscidea praeruptorum och Lecidea lapicida. På
strandblocken nedanför fanns ytterligare arter, bl.a.
rikligt med Xanthoria aureola. Där såg även Calo-
placa marina, C. scopularis och C. thallincola samt
Anaptychia runcinata, Arthonia glaucomaria på
Lecanora rupicola. Av pyrenokarper hittades natur-
ligtvis Verrucaria maura, men även V. internig-
rescens strax innanför de rena strandlinjearterna,
samt V. erichsenii, V. ceuthocarpa och Collem-
opsidium halodytes. På V. erichsenii hittades vid
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undersökning i mikroskop en parasit, Stigmidium
marinum, som är ny för Halland. Lite längre söderut
hittades senare både Caloplaca microthallina och
C. verruculifera, den senare dock i små mängder.
Helt nära vattnet fanns även Lichina confinis med
sina svarta tofsar av grenar. Efter idogt sökande hit-
tades till slut Lecanora rimicola. Lecanora actophila
gick dock inte att finna. På mindre lodytor strax över
högsta vattenlinjen noterades även Lecidella scabra
och strax intill Lecania erysibe, på sin första lokal i
landskapet. Arten är troligen förbisedd men föredrar
sannolikt cementpirar och bryggor i mer antropogen
miljö.

Byaberget
Även detta reservat omfattar främst nord- eller
nordvästvända branter och sluttningar. Bara områ-
det väster om Ramlaklitten undersöktes.

Trots ett liknande läge som Djupeåsen skiljer sig
lavfloran åt så att knappt hälften av arterna är ge-
mensamma för de båda områdena. Ljusförhållandena
är något bättre på Byaberget och bergbranterna är
mer omfattande. Artlistan är dock inte speciellt lång.
Flertalet arter är vanliga och påträffade i många andra
liknande reservat. Några ovanligare arter hittades

dock, t.ex. Endoccocus propinquus, Micarea lutu-
lata och M. peliocarpa, som vanligtvis växer på bark,
men här på sten. Slutligen noterades Opegrapha
gyrocarpa på en av sina många lokaler under inven-
teringen.

Djupeåsen
Området ligger strax väster om Hiaklitten och på-
minner en del om det. Bergbranterna är dock huvud-
sakligen nordvända, vilket innebär att lavfloran är
än mer skuggpräglad och något utarmad jämfört med
Hiaklitten. Dessutom saknas exponerade partier nära
toppen. Merparten av branterna undersöktes relativt
noggrant.

Nordläget och den kraftigt beskuggande bokskogen
gör att ljustillgången är en starkt begränsande fak-
tor. Därför saknas också många arter och speciellt
intressanta inslag i artlistan. Till de roligare arterna
hör Porpidia soredizodes som 2001 rapporteras som
ny för landskapet. Arten är dock förbisedd och finns
spridd i landskapet. Mycoblastus sanguinarius upp-
träder i området som stenväxande men är normalt
en epifyt.

Fig. 29. Vy in mot landet med öppna, betade kullar och rika kustklipporna i förgrunden. Biskopshagen.
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Gamla Varberg
Reservatet är relativt stort med mycket sten och lav-
floran tämligen rik. Det område som undersöktes var
ett stråk från basen på västsidan av bergknallen upp
mot toppen med dess bronsåldersröse. Berget slutt-
ar långsamt och här och var finns större block. När-
mast toppen finns större partier med småblockig terr-
äng.

Trots den relativt omfattande artlistan saknas säll-
synta arter. Pilophorus strumaticus borde kunna tri-
vas här och den eftersöktes på flera lämpliga ytor,
men utan resultat. Floran domineras av triviala arter
som Xanthoparmelia conspersa, Lasallia pustulata,
Rhizocarpon lecanorinum, Parmelia saxatilis, P.
omphalodes, Lecanora polytropa och Schaereria
fuscocinerea. Det är dock intressant att notera den i
undersökningen bästa samlingen av navellavar. Utö-
ver den redan nämna L. pustulata finns U. hirsuta,
U. polyphylla, U. deusta och U. polyrrhiza. För den
sistnämnde är detta den enda lokalen i undersök-
ningen. Till en grupp med något sällsyntare arter hör
Lecidea fuliginosa, L. plana, Rinodina atrocinerea
och Ramalina subfarinacea. Anmärkningsvärt var
även fyndet av Opegrapha gyrocarpa på en mindre,
östvänd lodyta på västsidan. Arten förekommer hu-
vudsakligen på lodytor i skog. I ett klapperstensfält
nära toppen noterades flera epifytiska arter, nämli-
gen Hypogymnia physodes, Platismatia glauca och
Pseudevernia furfuracea.

Gässlösa
Merparten av detta reservat är skogsklätt utan dra-
matiska berg- eller rasbranter. Sten finns dock längs
med Stenån i söder och fläckvis i norra delen där en
del lodytor förekommer. Merparten av tillgänglig
sten undersöktes, men artlistan blev ganska mager.
På sten i ån noterades Verrucaria latebrosa. Vidare
fanns Porina lectissima, P. chlorotica, Dermatocar-
pon luridum, Bacidina inundata och Ionaspis lacus-
tris, alla typiska arter för biotopen. På en mur vid ån
i sydosthörnet noterades också Bacidia viridi-
farinosa liksom Porpidia soredizodes. Lodytorna i
norr var mycket artfattiga och manade inte till några
omfattande studier.

Hiaklitten
Detta reservat hyser omfattande berg- och rasbranter,
merparten klätt med lövskog. Därför är nästan alla
stenytor beskuggade. Nära toppen och i skogsbrynen
vid basen av branterna finns öppnare partier. Det
undersökta området sträcker sig från parkerings-
platsen i väster längs med sydbranten österut tills
branten svänger av norrut.

Lavfloran är relativt rik med för lodytor typisk lav-
flora. Således finns Aspicilia laevata, Porpidia
aspergilla, Diploschistes scruposus, Lepraria memb-
ranacea, Fuscidea praeruptorum, Pyrrhospora rubi-
ginans och Enterographa zonata. Mångfalden är
dock starkt gynnad av de något mer exponerade
ytorna nära toppen där Ochrolechia parella, Lasallia
pustulata, Tephromela atra, Buellia badia och
Melanelia disjuncta huserar. Den sistnämnde var
2002 ny för landskapet och är sällsynt i södra
Sverige, men är vanlig i de norra delarna av landet.
Här hittades också Lecidea promixta på en av sina
sju lokaler. Andra arter som inte är så sällsynta men
relativt ovanliga i denna undersökning är Porpidia
musiva, Leprocaulon microscopicum och Acaros-
pora smaragdula.

Området hyser en för miljön relativt god art-
uppsättning med drygt 40 arter. Utan de mer exponer-
ade partierna hade dock artantalet sjunkit till bara
drygt hälften.

Holma ö
På Byasjöns sydsida saknar stranden stenar och klip-
por. I nordost finns dock en halvö med namnet Holma
ö. Här fanns en liten mängd stenar och block i strand-
linjen, samt en del block på betad mark på halvön
där en gammal borg lär ha legat. Dessa block var
relativt artrika och hyste ca 25 arter, men i stort sett
bara allmänna arter som Acarospora fuscata (med
Stigmidium fuscatae), Lecidea fuscoatra, Lepraria
incana, Rhizocarpon reductum och Xanthoparmelia
conspersa. Ett trevligt undantag var dock fyndet av
Verrucaria umbrinula, som inte samlats mer än ett
par gånger i landskapet. Då arten är liten kan dock
den dock vara förbisedd.

På strandblocken fanns betydligt färre arter men
några mycket intressanta. Två Verrucaria-arter sam-
lades, den ena är V. latebrosa och den andra V.
pachyderma som inte var känd från Halland innan
projektets början. Naturligtvis fanns även Ionaspis
lacustris och Bacidina inundata, men även ett udda
fynd av Hypogymnia tubulosa gjordes på
strandblocken. I övrigt noterades bl.a. Rimularia
furvella, Xanthoparmelia mougeotii och Aspicilia
simoënsis.

På en lodyta 100 m N om Holma ö fylldes artlistan
på något med några skuggälskande arter. Slutligen
samlades Lecidea confluentula på ett stort block
strax norr om Holma ö. Arten dominerade nästan
hela blocket.
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Järnmölle
Detta område består av en stor betesmark, bitvis med
ansenliga mängder block av olika storlekar samt en
del träd (Fig. 30). Det finns även flera stenrösen i
kanten av området. Nästan 50 arter noterades på sten
varav några mindre vanliga arter. Flertalet är dock
vanliga arter som trivs på exponerade block. Typiska
arter är Aspicilia caesiocinerea, Candelariella
coralliza, Lecanora intricata, L. polytropa, Lecidea
fuscoatra, Parmelia omphalodes, Rhizocarpon
geographicum och Xanthoparmelia conspersa. På
ett ställe samlades parasiten Carbonea supersparsa,
denna gång på Lecanora intricata. På en del block
fanns även en del Cladonia-arter, t.ex. C. floerkeana,
C. macilenta, C. portentosa och C. squamosa, vil-
ket tyder på att marken inte konstgödslats. På en-
staka block fanns även Stereocaulon dactylophyllum
och S. pileatum.

En del av blocken var tydligt järnförande och
bevuxna nästan uteslutande med Acarospora sino-
pica och Rhizocarpon oederi, två arter med vacker
rostfärgad bål. Som kontrast till dessa växte även en
del grå bålar av Porpidia tuberculosa och gulvita
bålar av Lecanora soralifera. Andra block var istäl-
let präglade av viss fågelgödning och då dominera-
des lavfloran på ovansidan av Physcia dubia och P.
tenella. På några lägre block hittades dessutom Leci-

dea confluentula. Det märkligaste fyndet är dock det
av Porpidia speirea, som samlades på ett block. Ar-
ten är ny för Halland och känd närmast från Öland,
Gotland, Östergötland och Värmland.

Näsnabben
I Skärsjön finns en halvö vid namn Näsnabben. Dess
stränder är på ostsidan mest täckt av mindre stenar
och merparten av strandlinjen är kraftigt beskuggad
av både algrenar och vass. Ett fåtal lavar hittades
här, t.ex. Bacidina inundata och Verrucaria aethio-
bola samt Pterygiopsis lacustris. Den sist nämnda
hittades här på sin tredje kända lokal i landskapet
och femte i landet. Arten växer på stenar som under
normala förhållanden är helt nedsänkta i vattnet, men
vid besöket var det lågvatten och stenarna torrlagda.
På västsidan finns dock även partier med större block
och dessa är huvudsakligen exponerade, vilket ger
bättre förutsättningar för lavar. Här fanns bl.a. Can-
delariella vitellina, Ionaspis lacustris, Xantho-
parmelia conspersa, Verrucaria latebrosa och en
obestämd Verrucaria som påminner om V. hydrela.
Vid sjön finns en skarvkoloni och dessa gödslar san-
nolikt en del av de större blocken för på en del av
dem hittades Caloplaca chlorina, Lecanora albe-
scens, L. muralis, Physcia dubia och Phaeophyscia
sciastra. Totalt sett var artantalet lågt på blocken och
stenarna runt nabben, men höjdes något av en lod-

Fig. 30. I ett fåtal av de besökta områdena finns järnhaltig sten och vissa arter trivs bättre på detta substrat än
på normal silikatsten. Här i Järnmölle hittades bl.a. Acarospora sinopica och Rhizocarpon oederi.
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yta som fanns i nära anslutning till nabben. Där hit-
tades Lecanora gangaleoides, Miriquidica
pycnocarpa och Enterographa zonata för att nämna
några arter.

Svarten
Vid sjön Svarten finns spridda förekomster av klip-
por utmed stränderna. En av dessa undersöktes, be-
lägen nära sydvästra hörnet av sjön, 600 m NNV om
toppen Pungen. Klippan sträckte sig från vattnet upp
flera meter till en liten parkering intill vägen. Lut-
ning och väderstreck varierade liksom beskugg-
ningen i de övre delarna. På sydsidan av klippan
fanns även en del mindre block i strandbrynet. Fler-
talet arter hörde till epilittoralen och påverkas nor-
malt inte av vattnet. Här fanns t.ex. Lasallia pustu-
lata, Lecanora orosthea, Melanelia sorediata,
Neofuscelia pulla, Parmelia saxatilis, Rinodina
atrocinerea och Xanthoparmelia mougeotii. På
Lecanora polytropa noterades här även parasiten
Carbonea supersparsa. Närmare vattenytan fanns
andra arter, bl.a. Lecanora muralis, Lecidella sca-
bra, Lecanora umbrina och Porina lectissima. På
ytor som mer eller mindre regelbundet spolas över
av vatten finner man ytterligare några arter, nämli-
gen Bacidina inundata, Ionaspis lacustris, Stauro-
thele fissa och en Verrucaria-art som ej artbestämts.
Totalt hittades drygt 30 arter på en mycket begrän-
sad yta, vilket får anses vara bra.

Valaklitt
Det fjärde av reservaten i Åkulla-området omfattar
mycket mäktiga västvända bergbranter. I södra del-
en skuggar bokskogen kraftigt men i norra delen
öppnar sig skogen och blottar stora rasbranter med
stora och små block, strax ovan Valasjön. Lodytorna
i söder undersöktes tämligen noggrant, men
rasbranterna i norr bara som hastigast.

På grund av de variationsrika ljusförhållandena hy-
ser Valaklitt en relativt rik lavflora, med ett par rik-
tigt intressanta arter. Merparten av arterna är dock
triviala med de vanliga lodytearterna som
Cystocoleus ebenus, Enterographa zonata, Lepra-
ria membranacea, Pertusaria aspergilla, Psilolechia
lucida och Rhizocarpon hochstetterii. Till gruppen
med roligare arterna hör dock Arthrorhaphis citri-
nella, Bacidia viridifarinosa, Opegrapha gyrocarpa
och Pyrrhospora rubiginans. En av de intressanta
arterna är dock Rinodina interpolata, som visserli-
gen är känd från landskapet tidigare, men som före-
faller vara relativt sällsynt med en i huvudsakligen
västlig utbredning i landet. Biotopen är typisk, näm-
ligen lodytor och ytor under överhäng. I Valaklitt
uppträdde arten rikligt på en begränsad yta av ett

par kvadratmeter. I dess närhet hittades även Micarea
bauschiana ny för landskapet. Denna art är också
knuten till skuggad sten, men har till skillnad från
R. interpolata bara några få spridda fynd i Syd- och
Mellansverige.

I de mer exponerade partierna i norra delen upptäck-
tes på några block en Cladonia som jag sökt på tidi-
gare besökta lokaler av detta slag. Cladonia cyatho-
morpha har en känd lokal i Halland i Frillesås socken
sedan tidigare, där den hittades av undertecknad
1990 på en mossig, beskuggad klippa. Den känne-
tecknas av stora basalfjäll med upphöjd nervatur på
undersidan samt en låg och bred bägare, vilket gör
den relativt lätt att uppmärksamma om man känner
till arten. I Valaklitt finns en riklig förekomst på
mossiga block och lågor vid brantens fot. Arten är
dåligt uppmärksammad, men sannolikt inte speci-
ellt spridd. Totalt finns nu fyra kända lokaler i land-
skapet, alla i norra delen. Arten bör sökas i fuktiga,
skuggiga miljöer, främst i mossa på sten.

Varbergs fästning
Denna fästning ligger helt nere vid havet i Varberg
och dess yttre, västra mur är vid hård vind påverkad
av sprej från vågor som slår på stranden. Murarna
består av stora sandstensblock med murbruk mellan
varför viss kalkpåverkan förekommer även på dessa.
Eftersom fästningen är av antropogent ursprung och
dessutom är något kalkpåverkad hittades flera arter
som inte setts tidigare under inventeringen.

På yttermuren på nordsidan fanns t.ex. Lecanora
campestris, Caloplaca chlorina, C. holocarpa,
Lecanora scabra, Polysporina simplex, Tephromela
atra och Physcia adscendens. I cementfogarna växte
Caloplaca citrina, C. decipiens, Candelariella
aurella, Lecanora dispersa och Verrucaria nig-
rescens. Dessutom fanns en mycket ovanlig art, näm-
ligen Opegrapha calcarea. Arten förekommer bland
annat på stenmurar, men är bara samlad en gång ti-
digare i landskapet. På västsidan där havsvattnet i-
bland slår in och sprejar murarna fanns både Xan-
thoria parietina, som är vanlig på murar, och X.
aureola, som är knuten till havsstrandsklippor. På
grund av saltpåverkan fanns där även Anaptychia
runcinata, Rinodina gennaria, Caloplaca scopularis,
Rhizocarpon richardii och Buellia alboatra.

På en silikathäll med 45º lutning nedanför muren på
västsidan noterades dock mer ordinära arter som
Aspicilia cinerea, Lecanora muralis och Lecanora
intricata, men även mer näringskrävande arter som
Caloplaca chlorina och Physcia caesia. Här märk-
tes också närheten till havet genom förekomsten av
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Xanthoparmelia tinctina. En annan kustart, Calo-
placa thallincola, hittades i SV-hörnet av muren. Då
en vallgrav med vatten löper utmed utsidan av mu-
ren som vetter mot öster inventerades denna inte alls.

På sydsidan var näringshalten och solpåverkan hög-
re och ytterligare några arter lades till listan, nämli-
gen Caloplaca saxicola, Phaeophyscia sciastra och
P. nigricans. Här fanns även misstänkta exemplar
av Xanthoria calcicola. Inne i fästningen fanns dock
fläckvis rikligt med typiska exemplar av kalkvägg-
lav X. calcicola, vanligen i västvända lägen. Den är
ny för Halland och rödlistad i kategorin missgynnad
(NT). Xanthoria calcicola är spridd i låglandet i
Skåne och har utpostlokaler i Kalmar och Visby på
ostkusten. Andra arter från de inre murarna, som
berikade artlistan var Ochrolechia parella, Physcia
tenella och epifyten Parmelia sulcata.

Vendelsö
Denna ö, en av de största i Halland, bjuder på varie-
rade biotoper för lavar, med stenmurar och rösen,
olika typer av byggnader, strandklippor, klapper-
stensfält, beskuggade lodytor och flata, marknära
hällar med sippervatten. De flesta områden på ön är
betespräglade, men fläckvis finns enbuskmarker som
beskuggar en del av klippformationerna. Ön bebos
under hela året. Ytan i kombination med variationen
är sannolikt anledningen till att artlistan på ön blev
rekordlång, utan jämförelse den längsta under in-
venteringen, drygt 150 arter. Liksom på Balgö äg-
nades en hel dag åt inventering som genomfördes
som en vandring motsols, med vandrarhemmet i ös-
ter som startpunkt. Tyvärr omöjliggjorde ett regn på
eftermiddagen att hela ön undersöktes så den södra
delen besöktes inte alls. Här finns säkert mer att hitta.
Runt vandrarhemmet finns en del cementbrunnar,
murar o. dyl. där kalkkrävande arter funnit goda
växtbetingelser, som annars saknas i många reser-
vat. Här finner man t.ex. Caloplaca holocarpa, C.
citrina, C. flavocitrina, C. saxicola, Candelariella
aurella, Lecanora ”dispersa”, L. albescens och L.
flotowiana. På en mur vid en gammal gödselstack
fanns även Caloplaca chlorina, som oftast före-
kommer på näringsrika platser. På en annan mur,
denna gång av silikatblock, hittades också Evernia
prunastri, som oftast växer epifytiskt. Här växte
också Psilolechia lucida.

En bit norr om vandrarhemmet finns flera rösen med
främst silikatblock, men även en del bortkastade
klumpar av cement, tegel och sandsten. På dessa gjor-
des fynd av andra kalkgynnade arter, så som
Phaeophyscia nigricans, P. orbicularis, Physcia
adscendens och Verrucaria nigrescens. På ett sand-

stensblock gjordes ett märkligt fynd av Imschaugia
aleurites, det enda av denna normalt epifytiska i
undersökningen. På en av cementklumparna växte
även en Verrucaria som närmst passar in på V.
maculiformis. Denna art är inte känd från landskap-
et och kunskapen om arten förefaller vara dålig.
Bestämningen är därför preliminär. På silikatblocken
fanns en rik lavflora med ett 30-tal arter, de flesta
triviala, men även några mindre vanliga, bl.a. Miri-
quidica leucophaea, Lecanora muralis, Lecanora
orosthea, Trapelia placodioides och Buellia
aethalea. På en stengärdesgård intill hittades även
Melanelia subaurifera, Ramalina farinacea, Pseude-
vernia furfuracea och Parmelia sulcata, ytterligare
några normalt epifytiska arter. En bit bort noterades
även Protoparmelia badia, en art som inte sågs så
många gånger under inventeringen.

På en gammal väderkvarn norr om vandrarhemmet
fanns en välutvecklad flora med delvis nya arter.
Bland annat hittades en Lecania som inte lät sig be-
stämmas. Xanthoria candelaria var dock rikligt fö-
rekommande och bestämbar, liksom Caloplaca
crenularia, Lecidella scabra, Verrucaria muralis och
Amandinea punctata. På en flat häll i närheten hit-
tades rikligt med Lecanora achariana, en art som
dittills sökts efter på många platser. Strax efter det
första fyndet gjordes snabbt ytterligare tre fynd i
andra reservat. På platsen växte dessutom t.ex.
Stereocaulon vesuvianum, Ionaspis lacustris och
Peltigera canina. Efter ca 100 m till på vandringen
norrut stöttes Cetraria islandica på, här tillsammans
med Cladonia rangiformis och Peltigera hymenina.
Ingen av dessa arter har förekommit ofta i reserva-
ten, och för C. islandica var det första fyndet under
inventeringen. Är denna vanliga art sällsynt i land-
skapet eller finns den företrädesvis utanför reserva-
ten?

På nordänden av ön gjordes en lista över 20-talet
havsstrandsarter, vilket motsvarar merparten av ar-
ter man kan förvänta sig. Caloplaca microthallina
saknades dock, liksom Arthonia phaeobaea och
Verrucaria internigrescens, som alla noterades på
andra ställen på ön. Däremot fanns V. maura till-
sammans V. erichsenii och V. ceuthocarpa. Dessutom
noterades både L. salina och L. subsalina.

I nordväst, på västsidan av Högahallen, noterades
en del arter som gärna uppträder på lodytor, t.ex.
Haematomma ochroleucum, Fuscidea cyathoides,
Lepraria membranacea, Porpidia grisea, Rinodina
atrocinerea och Lecanora gangaleoides. En bit norr
därom samlades den rödlistade Lecanora confusa
på slånbuskar.
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Sydväst om bryggorna på östsidan av ön finns
havsstrandsklippor och stora block där flera nya ar-
ter noterades. Här påträffades bl.a. den enda före-
komsten av Parmelina tiliacea på sten under hela
inventeringen. Vidare fanns Lecanora sulphurea,
Xanthoparmelia tinctina, Caloplaca microthallina,
Lichina confinis, Lecanora chlorophaeodes och
Phaeophyscia sciastra här.

Västra Getterön
Yttersta delen av Getterön karaktäriseras av mjukt
formade klippor avgränsade från varandra av morän-
områden. Bergrunden är speciell och består av
charnockit (Varbergsgranit). Tyvärr ger denna typ
av granit en relativt fattig lavflora. En annan anled-
ning till detta är att enar under en lång period till-
låtits beskugga stora stenytor och omöjliggjort för
lavar att etablera sig. Nyligen har man dock röjt bort
ansenliga mängder en, vilket är positivt. I närmast
anslutning till de idag röjda platserna finns inga lavar
alls, men dessa ytor kommer sannolikt att koloni-
seras av Cladonia-arter och andra lavar. Strand-
klipporna och deras närmaste omgivning har dock
varit mer opåverkade av förbuskningen.

2001 besöktes de centralt belägna bergknallarna som
var mycket artfattiga och de bronsåldersrösen som
finns på uddens östra sluttning . På en centralt belä-
gen lodyta påträffades dock en något bättre utveck-
lad flora med Lecanora gangaleoides, L. subcarnea,
Fuscidea cyathoides och Lepraria membranacea.
Dessutom samlades en Porpidia med stora pruinösa
apothecier. Det visade sig var P. platycarpoides, som
tidigare bara är känd från Skåne (Hallands Väderö)
och Västergötland. Slutligen växte Ramalina farina-
cea på sten, en art som normalt växer epifytiskt men
som ibland går över på sten.

På bronsåldersröset noterades några intressanta ar-
ter, nämligen Acarospora smaragdula, Rhizocarpon
oederi och Polysporina lapponica. Båda dessa arter
är relativt ovanliga i Halland.

2003 undersöktes stranden norr om parkeringen och
klippor nära havet i norra delen av området. På sten-
block noterades här en rad arter och artlistan. Mer-
parten av arterna var triviala, t.ex. Lecanora rupicola,
Rhizocarpon richardii, Acarospora fuscata och
Neofuscelia pulla, men även Physcia tenella och
Xanthoria polycarpa som är mindre vanliga på sten,
men desto vanligare på bark. På strandklipporna
noterades drygt 20 arter som inte setts tidigare i
området. Här fanns bl.a. Ramalina siliquosa, Schis-
matomma umbrinum, Caloplaca chlorina, Aspicilia
leprosescens, Ochrolechia parella och Lecidella

scabra. Strax ovan strandlinjen fanns dessutom en
fläck med cement på klipporna. Här växte Caloplaca
flavocitrina, C. saxicola, Candelariella aurella,
Lecanora flotowiana och Verrucaria nigrescens.
Artlistan omfattade till slut nära 80 arter.

Älmö
Denna ö är betydligt mindre än sin större granne
Vendelsö, och inte alls så variationsrik. På sydsidan
undersöktes stranden där bl.a. flera block låg spridda
och på västra sidan huvudsakligen mindre block och
klippor i strandkanten. Den marina floran var rela-
tivt komplett med bl.a. alla de fem vanliga arterna
av Caloplaca, tre arter Lecanora, dock ej L. rimicola,
Rinodina gennari, samt både Verrucaria maura och
den sällsynta V. halophila, som bara hittats två gånger
under inventeringen. I ett klapperstensfält på strand-
en fanns några få kalkförande stenar med bl.a. Can-
delariella aurella, Lecanora albescens och Verru-
caria nigrescens. På ett block vid klapperstensfältet
hittades även Lecidea sarcogynoides.

På blocken på stranden i söder växte enbart triviala
arter som kan förväntas på silikatblock. Här och var
fanns t.ex. Lecanora muralis och Physcia dubia som
indikerar att fåglar gödslar blocken.

Årnäsudden
Som så många andra kustreservat i Halland består
detta område av betad kusthed med ljung, gräs och
spridda enar omväxlande med låga klippor, block
och klapperfält. Mängden sten är mycket stor så bara
en liten del i norra änden undersöktes. Med 106 ar-
ter blev artlistan trots allt en av de längsta under
inventeringen.

Strax N om P-platsen påträffades en puckelformad
klippa som erbjöd en stor variation av arter. På bara
några få kvadratmeter noterades drygt 30 arter, fler-
talet naturligtvis triviala. Dominerande arter var bl.a.
Lasallia pustulata, Lecidea fuscoatra, Neofuscelia
pulla, Rhizocarpon lecanorinum och Xantho-
parmelia mougeotii. Bland dessa konkurerade även
sällsyntare arter om utrymmet, t.ex. Clauzadeana
macula med tre fynd under hela inventeringen, Aspi-
cilia verrucigera, Carbonea supersparsa som para-
sit på Lecanora chlorophaeodes och Buellia badia.
En bit längre norrut fanns en ansamling av Cladonia-
arter, t.ex. C, cervicornis, C. portentosa, C. furcata,
C. strepsilis och C. uncialis samt Cetraria aculeata.

På block och klippor i närheten gjordes flera fynd
av huvudsakligen epifytiska arter. Både Cetraria
chlorophylla och Pertusaria amara noterades på sten
för andra gången under inventeringen, där de växte
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tillsammans med Parmelia sulcata, Platismatia
glauca och Pseudevernia furfuracea. Av rena sten-
arter kan nämnas Porpidia grisea, Ramalina poly-
morpha och Lecanora orosthea. Närmare stranden i
norr fanns ett klapperfält med bl.a. Arthonia glauco-
maria som parasit på Lecanora rupicola, Rhizo-
carpon distinctum, R. reductum, Xanthoparmelia
tinctina, Caloplaca holocarpa, Lecanora umbrina
och L. muralis.

Väl nere på stranden lades ytterligare en rad arter
till listan och flertalet av de arter man brukar på-
träffa hittades på klippor och block. Några arter sak-
nades dock och hittades inte trots idogt letande.
Caloplaca microthallina var en av dessa och Lichina
confinis en annan. Dessa arter finns troligen någon-
stans i reservatet. Inte heller sågs Ramalina cuspidata
eller R. siliquosa, men dessa brukar trivas bättre på
strandklippor av lite grövre kaliber än de låga som
Årnäsudden erbjuder. På en nordvänd klippa växte
däremot Xanthoria candelaria, Anaptychia run-
cinata och ytterligare en epifyt, nämligen Bryoria
fuscescens. Vandringen avslutades strax SV om par-
keringen där Lecanora soralifera, Porpidia
tuberculosa, Stereocaulon pileatum och noterades

på klappersten. På själva parkeringsplatsen fanns
slutligen en stenstolpe med Buellia aethalea och
Stigmidium fuscatae.

Kungsbacka kommun

Fjärehals
Fjärehals är ett stort reservat, men bara delar av det
är tillgängligt för privatpersoner. De södra delarna
är avgränsade för forskning, men övriga delar är till-
gängliga för allmänheten. Lavfloran undersöktes
längs en sträcka av 100 meter på en liten udde på
sydsidan av Harholmsviken (Fig. 31). Besöket gjor-
des bara 2001 varför artlistan haltar på några punk-
ter eftersom några arter antas finnas, men de
uppmärksammades inte första året. Det gäller bl.a.
Lecanora chlorophaeodes, Xanthoria aureola och
Verrucaria ceuthocarpa.

Stranden på sydsidan av Harholmsviken består av
klippor upp till ca 3 m höjd. Innanför dessa finns
fler och något högre klippor, men inga berg. Trots
relativt låg variation i klippornas utformning finns
här en nära komplett havsstrandsflora. Fortfarande

Fig. 31. Fjärehals är en rik lokal med många kustarter, varav den sällsynta Halecania ralfsii är den mest an-
märkningsvärda.
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saknas några arter, men på klipporna finns alla fem
marina Caloplaca-arter, alla fem marina Lecanora-
arter, tre marina Verrucaria-arter, Anaptychia run-
cinata, Collemopsidium halodytes, Rinodina
gennari, Buellia alboatra, Lichina confinis, Catill-
aria chalybeia och Arthonia phaeobaea för att
nämna några. Dessutom finns en bonusart i form av
Halecania ralfsii, ny för Halland och mycket säll-
synt i Sverige som helhet. I de stora herbarierna finns
kollekter från bara fem lokaler i Bohuslän och en i
Västergötland. Collemopsidium halodytes var då ny
för Halland. Arten växer på sten strax under eller i
nivå med vattenytan så den är sannolikt något förbi-
sedd. Verrucaria erichsenii noterades på samma plats
som föregående art och har samma ekologi, men åt-
minstone en lokal är känd för denna art sedan tidi-
gare.

På klipporna hittades även Caloplaca crenularia och
C. chlorina, den senare på en av sina få lokaler funna
under inventeringen. Arten är dock känd från flera
andra lokaler sedan tidigare. Andra intressanta fynd
är t.ex. det av Arthonia glaucomaria, parasit på Leca-
nora rupicola, Rimularia insularis även den parasit
på L. rupicola med ett gammalt fynd i Halland och
Aspicilia cupreogrisea med ett gammalt fynd i Hal-
land. Dessutom hittades Muellerella pygmea var.
pygmea som parasit på Lecidea lapicida. Arten är
ny för Halland. Slutligen kan nämnas Ophioparma
ventosum, som är nordlig men nu känd från ett drygt
tiotal lokaler i landskapet.

Fågelsång
Detta relativt lilla reservat ligger på nordsidan av
Lygnern nära gränsen till Västergötland. Hela om-
rådet sluttar starkt ned mot stranden där en smal
remsa med mindre block och stenar finns närmast
vattnet. Sten finns också i form av mäktiga branter
med lodytor och överhäng. Dessa är generellt starkt
beskuggade av lövskog. Lavfloran undersöktes
främst på några lodytor i västra delen, men även ett
avsnitt längs stranden besöktes.

Eftersom lodytorna var starkt beskuggade och i stora
delar bevuxna med mossa blev artlistan inte så im-
ponerande, runt 20 arter. Flertalet av de noterade
arterna är typiska för just denna miljö, t.ex. Lepra-
ria membrancea, Rhizocarpon hochstetterii, Porina
lectissima, Fuscidea cyathoides, Haematomma
ochroleucum, Enterographa zonata, Pyrrhospora
rubiginans och Lecanora gangaleoides. På mossa
på klipporna fanns Cladonia caespiticia, Lepraria
lobificans och Trapelia pseudogranulosa. Just släk-
tet Lepraria var ovanligt rikt företrätt och två fina
fynd gjordes på de vertikala ytorna. Dels gjordes det

första fyndet i Halland av Lepraria elobata och dels
det andra fyndet i landskapet av Lepraria rigidula.
L. elobata hittades senare även på Ramnö. Dessutom
fanns Lepraria ”subborealis”, det taxon som even-
tuellt är en obeskriven art.

På stranden fanns till större delen en helt annan flora
och ytterligare ett tjugotal arter kunde föras upp på
artlistan så att den slutade på drygt ett fyrtiotal arter.
En av de ovanliga arter som hittades här var Calo-
placa arenaria. Totalt finns nu fyra kända lokaler i
länet, två vid Lygnerns stränder och två vid Fegens
stränder. En annan rolig art var Rhizocarpon gem-
inatum, som hittades på sin fjärde lokal under in-
venteringen och Sarcogyne clavus på sin tredje lo-
kal. Andra arter som kan nämna är Caloplaca
crenularia, Physcia dubia, Staurothele fissa och
Lecidella scabra.

Gäddevik
I förhållande till Fågelsång ligger Gäddevik på syd-
sidan av Lygnern, i den västra änden av sjön. Strand-
en skiljer sig från Fågelsång genom förekomster av
klippor som sluttar ned i vattnet, vilket ger förut-
sättningar för en rikare strandflora. Skuggiga lod-
ytor saknas i stort sett, eller är små och ointressanta.
Lavfloran undersöktes framför allt på de lättillgäng-
liga klipporna i Bredvik.

Trots skillnaderna i habitat jämfört med Fågelsång
fanns flera likheter i lavfloran. Bland annat fanns på
båda platserna Caloplaca arenaria, C. crenularia,
Physcia dubia, Sarcogyne clavus, Staurothele fissa
och Lecidella scabra. Gäddevik var dock ett betyd-
ligt rikare område för strandlavar och flera arter fanns
här, men inte i Fågelsång. Lecanora achariana växer
oftast på havsstränder, men finns här på flera klip-
por vid Lygnern. Arten hittades faktiskt bara på fyra
lokaler, dels på de tre artrikaste lokalerna vid kus-
ten, Vendelsö, Balgö och Ramnö, dels här vid Gädde-
vik. Flera arter med cyanobakterier som fotobiont
påträffades nära vattenlinjen. För Pterygiopsis lacus-
tris var lokalen den fjärde i landskapet, men bara
den sjätte i landet som helhet. Eventuellt har Hal-
lands län ett extra ansvar för denna sällsynta art.
Porocyphus coccodes hade dock inte hittats tidigare
under inventeringen och är säkerligen även den säll-
synt i länet. Ytterligare en art noterades för första
gången i landskapet, nämligen Placynthium rosulans,
som är känd från Västergötland och norrut i landet.
Slutligen noterades Ephebe lanata på en klippa.

Ett släkte som var rikt företrätt i reservatet var
Verrucaria, men flera av kollekterna var svår-
bestämda. Med viss säkerhet noterades dock både
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V. latebrosa och V. aethiobola. Helt säkert fanns även
V. margacea på en klippa, vilket var var första och
enda gången under inventeringen. Stor osäkerhet
råder dock kring tre arter. En art har sett flera gånger
tidigare, Verrucaria sp. 1, men den är eventuellt inte
beskriven ännu. En annan, Verrucaria sp. 3, gick inte
att bestämma alls, medan den sista kollekten passar
relativt bra på V. fusconigrescens, men den arten är
dåligt känd och inte känd från Halland tidigare. Yt-
terligare studier krävs för att reda ut dessa problem.
Klart är att lavfloran reservatet är mycket speciell
och hyser en unik artuppsättning.

Hördalen
Som namnet antyder omfattar detta reservat en dal-
gång som bildats mellan två bergknallar. I dalen finns
nordvända lodytor och något lägre sydvända. Oav-
sett väderstreck är alla stenytor mer eller mindre
beskuggade av lövskog. Hela det södra berget är
skogsbeklätt och bara på toppen finns mindre expo-
nerade berghällar. Lavfloran undersöktes i såväl dal-
gången som på olika mindre lodytor uppe i nord-
och sydbranten av de södra berget.

Lavfloran i dalgången är tämligen artfattig med några

få arter som dominerar, bl.a. Lepraria membranacea,
Lecanora subcarnea, L. gangaleoides, Enterographa
zonata, Pertusaria aspergilla och Porina lectissima.
Två roliga inslag var dock Caloplaca crenularia och
Leprocaulon microscopicum på en sydvänd lodyta.
På mossa på sten uppe i branterna finns även rikligt
med Cladonia caespiticia, en starkt förbisedd art.

Nära toppen av det södra berget finns små men ex-
ponerade stenhällar. Här uppträder en annan lavflora
med mer ljuskrävande arter. Någon fullständig art-
lista gjordes p.g.a. dåligt väder dock inte. Ett par
intressanta arter noterades dock, nämligen Polyspor-
ina lapponica och Rhizocarpon rubescens. Den se-
nare har bara hittats här under hela inventeringen.

Näsbokrok
Reservatet omfattar öppna ljunghedar, hällmarker,
klapperstensvallar (Fig. 32) och strandklippor. Det
område som undersöktes 2001 sträcker sig från
parkeringsplatsen i norra delen ned mot stranden och
en liten bit söderut, totalt sett en mindre del av all
tillgänglig sten. 2002 besöktes området igen och då
prioriterades stranden i norra delen samt stenrösen
längre söderut.

Fig. 32. I flera av kustreservaten i norr finns omfattande klapperstensfält, vilka ibland hyser intressanta arter.
Här i Näsbokrok hittades t.ex. Clauzadeana macula.
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Klapperstensfälten ovan stranden hyser en mosaik
av lavar i olika färger. Här trivs bl.a. Protoparmelia
atriseda som parasit på Rhizocarpon-arter,
Acarospora smaragdula, Rimularia furvella, Buellia
aethalea, Miriquidica pycnocarpa, Aspicilia epi-
glypta och Porpidia tuberculosa. Dessutom notera-
des landskapets andra förekomst av Clauzadeana
macula, en västlig art med tyngdpunkt i Bohuslän
och Västergötland. Även Schaereria cinereorufa
växte på klappersten. Arten är inte rapporterad från
Halland tidigare och är relativt sällsynt i södra
Sverige. En annan art härifrån är Aspicilia simoënsis,
som uppges finnas från Skåne till Uppland. Arten
saknas dock från Halland i de stora herbarierna.

Längre ut mot stranden samlades en annan relativt
sällsynt art, nämligen Lecidea diducens. I Foucard
(2001) uppges arten finns från Skåne och norrut men
belägg saknas i de stora herbarierna. I Bohuslän är
arten dock vanlig. Strax ovan stranden växte även
Stereocaulon tomentosum.

Det parti av stranden som inventerades var inte så
rikt på strandarter, men hyste några av de vanliga
arterna. Dessutom noterades Lichina confinis i
strandlinjen. På block som gödslas av fåglar blir flo-
ran gärna lite rikare och sådana finns sannolikt inom
reservatet.

I norra delen ägnades 2002 lite tid åt strandklipporna
där Xanthoria aureola, Caloplaca scopularis, Leca-
nora sulphurea och Collemopsidium halodytes no-
terades. Strax ovan strandklipporna fanns andra
arter som inte setts tidigare i området, men bara tri-
viala arter som Tephromela atra, Lasallia pustulata
och Lecanora rupicola. I söder finns flera stora
stenrösen som undersöktes närmare, men här var inte
så intressant som man skulle kunna tro. Fynd gjor-
des dock av Candelariella coralliza och Xanthoria
candelaria på toppen av ett röse, samt Acarospora
atrata och Sphaerophorus fragilis längre ned på ett
röse. I ett klapperstensfält hittades även Lecanora
soralifera.

Totalt sett är artlistan på knappt 70 arter inte så im-
ponerande för att vara ett så pass stort kustreservat.

Ramnö
I Kungsbackafjorden ligger flera stora öar, varav
Ramnö är en av de största. Den ligger dessutom långt
ut i fjorden och valdes därför ut som inventerings-
objekt. Ön är relativt karg med stora ytor med kalt
berg, framför allt vid stranden i söder och längs öst-
sidan (Fig. 33). Jag landsteg längst i söder och före-
tog sedan en vandring österut upp till högsta top-

pen, vidare nedåt åt väster ut till västsidans strand
för att avsluta där jag landsteg. Större delen av da-
gen tillbringades på ön, vilket ledde till en artlista
på nära 110 arter, varav några nya för landskapet.

De första timmarna ägnas åt strandklipporna där alla
strandarterna av Caloplaca, utom C. verruculifera,
noterades. Av Lecanora-arter fanns L. helicopis, L.
actophila och L. rimicola, men inte L. subsalina el-
ler L. umbrina. Däremot hittades för andra gången
en riktig L. salina, som blir C+ rosa på apothecie-
kanten. Verrucaria maura, V. internigrescens och V.
erichsenii gick att finna, men inte V. ceuthocarpa
eller någon annan sällsyntare art. Arthonia
phaeobaea, Catillaria chalybaea, Anaptychia run-
cinata, Aspicilia leprosescens, Rinodina gennaria,
Xanthoria aureola och X. parietina gick lätt att finna.
Ovanför de mest strandnära klipporna fanns flacka
klippor i terrasser, vilket gynnar en rik lavflora. Här
fann jag Parmelina pastillifera som är ny för Hal-
land. Arten är i Sverige känd från några få lokaler i
Bohuslän och upptagen på den nationella rödlistan i
hotkategori starkt hotad (EN). I dess närhet fanns
även Xanthoparmelia tinctina, Neofuscelia pulla,
Physcia dubia och P. caesia. Ännu längre upp på
stranden växte Caloplaca chlorina, Lecanora
achariana, Rinodina atrocinerea, Peltigera hymen-
ina, Phaeophyscia sciastra, Lecanora sulphurea och
Caloplaca crenularia.

På stenskravel nära stranden växte Lecidea confluen-
tula och Buellia aethalea, medan Lecanora chloro-
phaeodes, Lecidea fuliginosa och Umbilicaria
polyphylla föredrog de fastare klipporna. Längre upp
på östsidan var klipporna större och brantare med
flera lodytor. Här noterades arter typiska för denna
miljö, bl.a. Lecanora subcarnea, Lecanora gan-
galeoides, Diploschistes scruposus, Fuscidea prae-
ruptorum samt Lepraria elobata, andra fyndet i
Halland. Arten har en speciell färg som gör att den
eventuellt går att lära sig att känna igen i fält.

Sandsjöbacka
Detta reservat omfattar stora arealer med hed-
vegetation, klippor och betesmarker. Här och var
löper gamla stenmurar genom landskapet. Merpar-
ten av klipporna är relativt runda men ibland finns
mindre lodytor och sprickformationer. Området är
enormt och bara en liten del undersöktes, nämligen
en sträcka strax väster om E6 i norra delen av
reservatet.

På en stenmur över heden påträffades Lecanora
soralifera, som här noterades på sin då andra lokal i
landskapet. Den växte med flera bålar på sydsidan
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av muren tillsammans med Miriquidica leucophaea
och Rimularia furvella. Dessutom hittades Fuscidea
lygaea på samma mur. Denna art är sannolikt den-
samma som F. tenebrica, som är känd genom några
få fynd i landskapet sedan tidigare.

På en sipperhäll noterades en speciell lavflora med
flera små svartfruktiga arter som visade sig vara svår-
bestämda, men en var Lecidea promixta. Dessutom
hittades Rhizocarpon timdali, som nyligen beskrevs
som ny för vetenskapen. På hällen fanns även Poly-
sporina simplex, P. lapponica, Stereocaulon pilea-
tum, Trapelia placodioides, T. obtegens och T. in-
voluta. På denna och flera andra hällar bedömdes
förutsättningarna vara mycket goda för Pilophorus
strumaticus, men sökandet gav inget positivt resul-
tat. Arten växer precis i denna miljö i Norge, men
eventuellt kan det inte vara lika öppna förhållanden
i Halland som i västra Norge, där nederbörden är
betydligt högre. Möjligen bör arten sökas i mer skyd-
dade lägen.

På en nordvänd klippa hittades den nordliga arten
Ophioparma ventosum tillsammans med Arthro-
rhaphis citrinella, den senare på en för arten ovan-

ligt exponerad plats. Ovanligt exponerat noterades
även Rhizocarpon hochstetterii.

Stora delar av reservatet har inte besökts och ett par
av fynden under denna inventering lovar nya intres-
santa fynd. En del gamla insamlingar som jag själv
gjort i området, men något längre söderut, omfattar
flera Umbilicaria-arter, bl.a. U. torrefacta och U.
spodochroa. Den förstnämnda har inte noterats alls
under denna inventering och den sistnämnda har bara
noterats en gång, just i Sandsjöbackareservatet.

Valåsberget, S Sandsjöbacka
Sandsjöbacka besöktes 2001 och omfattade det
öppna landskapet i norr med ljunghedar omväxlande
med flacka berghällar. 2002 besöktes det sydöstra
hörnet som kallas för Valåsberget. Här var Magnus-
son på 1930-talet och gjorde flera intressanta fynd
av bland annat Fuscidea- och Ropalospora-arter
(Magnusson 1935). På den tiden var berget öppet
och betat men idag har skogen tagit över och det
bete som finns i området förmår inte att hålla öppet
mer än smala kostigar. Efter en lång och besvärlig
vandring genom snår och över blöta branter kunde
dock själva berget och dess närmaste omgivning in-

Fig. 33. Ramnö i naturreservatet Kungsbackafjorden är en av de artrikaste platserna som inventerades. Här
syns kustklipporna på södra udden där västlig silverlav Parmelina pastillifera (rödlistad) hittades.
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venteras. Söder om Valåsberget finns en mindre topp
med en del nordvända lodytor, flertalet dock mer
eller mindre beskuggade. Här hittades två av
Magnussons arter, nämligen Tylothallia biformigera
och Ropalospora atroumbrina. Det var små mäng-
der av dem och vitaliteten var delvis svag. Frågan är
hur länge de orkar hålla sig kvar. Vid sidan av dessa
fanns även skuggföredragande arter som Opegrapha
gyrocarpa, Enterographa zonata, Micarea myrio-
carpa, Pyrrhospora rubiginosa och Rhizocarpon
hochstetterii. Några ljusälskande arter trivdes emel-
lertid fortfarande på vissa block, bl.a. Parmelia
saxatilis och Ophioparma ventosa.

Själva toppen av Valåsberget är relativt flack och
till stora delar klädd med skog, bara de rena
stenhällarna är fria från träd och buskar. På sådana
ytor finns naturligtvis solälskande arter som Aca-
rospora atrata, Lecidea confluentula, Umbilicaria
spodochroa, Lasallia pustulata, Polysporina
lapponina, Miriquidica deusta, Tephromela
grumosa, Ophioparma ventosa och Lecidea fuligin-
osa. I något skuggigare lägen fanns även Melanelia
sorediata, Stereocaulon vesuvianum och Lecanora
gangaleoides.

På norr delen av toppen finns höga lodytor vars ne-
dre delar är beskuggade av skog. Här finns Ope-
grapha gyrocarpa, Pyrrhospora rubiginans, Leca-
nora subcarnea och på mossiga block Cladonia
cyathomorpha. Den sistnämnde har än så länge bara
fyra kända lokaler i landskapet, men är troligen för-
bisedd. På den övre delen av lodytan fanns rester av
Tylothallia biformigera, Sphaerophorus fragilis och
Protoparmelia badia. På en flat, men översilad häll
fanns några få arter t.ex. Rhizocarpon reductum, R.
polycarpum och en Porpidia som tyvärr inte gått att
bestämma. Intill dessa översilade hällar fanns även
en del större block och på nordsidan av dessa note-
rades Ropalospora umbrina, Lecanora subcarnea
och Tylothallia biformigera.

Särö Västerskog
Detta stora reservat omfattar såväl skogsklädda berg-
knallar som kustklippor och några mindre öar. 2001
kunde bara en mindre del besökas och då undersök-
tes framför allt klippor och block vid och väster om
Snäckestrand, men även stenhällar i tallskog i den
södra delen. 2003 gjordes ett återbesök. Då  inven-
terades strandklipporna på södra sidan av Kalvviken.

På strandklipporna på Snäckestrand noterades fyra
Caloplaca-arter, nämligen C. marina, C. scopularis,
C. thallincola och C. crenularia. Vidare noterades
Xanthoparmelia tinctina, Verrucaria internig-

rescens, Acarospora atrata, Ochrolechia parella,
Anaptychia runcinata, Lecanora actophila, L.
helicopis, L. ”subsalina”, L. sulphurea, Rinodina
atrocinerea och Polysporina lapponica. Precis i
strandkanten påträffades dessutom Lichina confinis
och en bit upp från vattnet Ramalina cuspidata.

Vid stigen ned mot Kalvviken noterades 2002
Parmelia ernstiae, som nyligen är beskriven som ny
för vetenskapen. Trots det finns nu minst tre fynd i
landskapet. På en klippa ovan stranden, längst in i
Kalvviken, noterades bl.a. Acarospora atrata, Aspi-
cilia verrucigera, A. simoënsis och Miriquidica
leucophaea. Närmare vattenlinjen växte Xanthoria
aureola och Verrucaria mucosa. Den sistnämnda
arten är känd från både Skåne och Bohuslän tidig-
are och nu även Halland. Även Caloplaca micro-
thallina, L. rimicola, Lecidea confluentula och
Aspicilia leprosescens noterades i denna del av reser-
vatet.

Längre ut på halvön söder om Kalvviken hittades
Lecidea diducens på ett block, vilket var andra fyn-
det i landskapet. På själva tippen av halvön hittades
slutligen Caloplaca verruculifera och Ramalina
cuspidata. Med dessa tillägg kom Särö Västerskog
upp till ca 80 arter, vilket är relativt högt.

Sönnerbergen
Detta område är enormt och omfattar flera stora
uddar och en rad öar. Landskapet domineras av klip-
por och hällar omväxlande med hedvegetation, fukt-
hedar och gräsmarker. Av detta område besöktes bara
en bråkdel, nämligen ett parti från Sönnerbergen ut
till Kyrkefjäll och dess omgivning.

Inventeringen påbörjades på Sönnerbergen på ett
parti med svagt sluttande hällar. Här gjordes en
mycket omfattande artlista på nära 50 arter, och det
på bara några kvadratmeter. Naturligtvis dominerade
en rad arter som trivs på öppna silikathällar. Utöver
de riktigt vanliga arterna noterades bl.a. Cladonia
strepsilis, Porpidia cinereoatra, Stereocaulon evo-
lutum, Miriquidica deusta, Pycnothelia papillaria
och Clauzadeana macula. Den sistnämnda hittades
här på sin tredje lokal under inventeringen. För Rim-
ularia gyrizans var det dock första fyndet i landska-
pet och arten verkar vara sällsynt i hela landet. Det
första säkra fyndet gjordes också av Lepraria caesio-
alba som växte tillsammans med L. neglecta.

I en liten skreva närmare stranden noterades Ope-
grapha gyrocarpa, Pertusaria aspergilla och Fusci-
dea cyathoides, men även de lite ovanligare Lecidea
fuliginosa och Protoparmelia atriseda. Ytterligare
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en bit närmare stranden påträffades Lecidea con-
fluentula och något senare gjordes inventeringens
första fynd av Protoparmelia picea (Fig. 34) i ett
exemplar som inte samlades in. Arten är ny för Hal-
land men förväntad eftersom den finns i Bohuslän.
På samma ställe växte även Ramalina subfarinacea
och R. siliquosa.

Strandklipporna var dock mycket glest bevuxna med
lavar, eventuellt är de för exponerade. En del av de
vanligare arterna fanns dock här och var. Flera arter
saknades dock helt eller var mycket sällsynta, bl.a.
var Xanthoria parietina sällsynt och bara X. aureola
fanns spridd på strandklipporna. Vidare saknades
både Caloplaca scopularis och Lecanora rimicola
liksom L. umbrina och äkta L. salina. Däremot triv-
des Lichina confinis på flera ställen. En vandring
söderut gav dock till slut X. parietina och C. scopu-
laris, och dessutom Xanthoria candelaria, Rama-
lina polymorpha och R. cuspidata. Ett oväntat fynd
gjordes också på ett stort strandblock, nämligen
Caloplaca aractina. Arten är visserligen känd från
Halland tidigare, men inte förrän här hittades arten
under inventeringen. Den finns huvudsakligen längs
kusten från Bohuslän söderut till Skåne och vidare
norrut, men förefaller att vara mycket sällsynt i Hal-
land. Inget belägg togs av arten.

Tjolöholm
Detta område är mycket stort och bara delar har be-
sökts. Till att börja med undersöktes lodytor och halvt
exponerade toppar av Stormhult. Därefter undersök-
tes den mot söder exponerade stranden med klippor
och block i södra delen av Mellanskog. Slutligen
besöktes västsidan av Storeskog, men bara vid Hälle-
nabb i nordväst fanns lämpliga klippor vid stranden.
Stenytorna i Stormhult uppvisade huvudsakligen tri-
viala arter, men några ovanligare arter fanns också.
På de skuggiga lodytorna växte Lecanora subcarnea,
som fortfarande har relativt få lokaler i landskapet.
Runt den halvt exponerade toppen var Rinodina
atrocinerea den mest intressanta arten. Dessutom
noterades Acarospora atrata, som är Hallands nästa
vanligast art i släktet efter A. fuscata, och Polyspor-
ina lapponina.

Stranden i södra delen av Mellanskog var rikare och
delvis verkade bergarten var något näringsrikare än
i omgivande områden. Av de ofta förekommande
strandarterna av Caloplaca var det bara C. verru-
culifera som saknades. På Lecanora-sidan var det
gott ställt med L. helicopis, L. actophila och L. rimi-
cola samt L. ”subsalina” fanns där.

Andra intressanta arter på stranden var Xanthoria
aureola, Verrucaria internigrescens, Xanthoparme-

Fig. 34. Protoparmelia atriseda, noterad bl.a. på Vallda Sandö, börjar oftast som parasit på gula Rhizocarpon-
arter, men kan i senare stadier leva fritt.
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lia tinctina, Lecanora sulphurea, Caloplaca crenu-
laria och C. oxfordensis. Den sistnämnda var 2001
ny för Halland då den hittades vid Sumpafallen. Detta
fynd är det andra i landskapet, medan C. crenularia
är något vanligare och har hittats 13 gånger under
inventeringen. Collemopsidium halodytes finns ofta
på stranden, men man måste leta för att hitta den.
Lätt att hitta är dock Aspicilia leprosescens, som
föredrar ovansidan av block som besöks av fåglar.
Under inventeringen har 12 fynd gjorts. Slutligen
noterades Lichina confinis, som växer precis ovan
vattenlinjen. Denna art är lätt att förbigå, men har
nu hittats på tio lokaler i denna inventering.

På den sist besökta lokalen i nordväst, Hällenabben,
gjordes bara två tillägg till artlistan, nämligen Rama-
lina siliquosa och Parmelia omphalodes på ett stort
block ovan stranden.

Vallda Sandö
Även detta reservat är stort och omfattar stora ytor
med sten i olika former, t.ex. klippor, block, klap-
persten, lodytor och småsten. Området besöktes där-
för två gånger, 2001 och 2002. Första året under-
söktes lavfloran först vid en liten bergknalle intill
parkeringsplatsen på nordostsidan. Mindre stopp
gjordes även längs vägen västerut mot Kalven. Vid-
are undersöktes vissa delar av Kalvens nordostsida,
liksom på stranden på Kalvens västsida. 2002 kon-
centrerades undersökningarna till Sandöknapp i sö-
der. Totalt hittades drygt 100 arter i reservatet.

De skuggade lodytorna och sluttande klipporna vid
parkeringsplatsen visade sig vara mycket artrika med
bl.a. Umbilicaria hirsuta, Lasallia pustulata, Leca-
nora gangaleoides, Fuscidea praeruptorum, Trapel-
ia placodioides, T. involuta, Acarospora smaragd-
ula och slutligen Caloplaca scotoplaca. Den sist-
nämnda har bara ett fynd i Halland sedan tidigare
och är mycket sällsynt i landskapet. Vidare hittades
Fuscidea recensa på sin andra lokal i landskapet.
Längre upp på bergknallen är förhållandena mer ex-
ponerade och andra arter ersätter de tidigare. Här
finns t.ex. Aspicilia simoënsis, Miriquidica deusta,
Acarospora atrata, Lecidea fuliginosa och Proto-
parmelia atriseda.

Längs stigen västerut påträffades Sphaerophorus
fragilis och Carbonea supersparsa, som växer som
parasit på Lecanora polytropa. På sluttande klippor
på Kalvens nordostsida noterades Cladonia strep-
silis, C. subcervicornis, Pycnothelia papillaria och
Rhizocarpon subgeminatum. Den senare är mycket
sällsynt i södra och mellersta Sverige, men funnen
två gånger tidigare i landskapet. Dessutom samla-

des Porpidia hydrophila i ett sippervattenstråk, vil-
ket är ovanligt då arten normalt växer mindre expo-
nerat och på stenar i åar. En liknande förekomst på-
träffades dock på sydsidan av Kalven där Stauro-
thele fissa påträffades i ett hällkar.

På strandklippor noterades några av de vanliga
strandarterna och ett par ovanliga, nämligen Arthonia
phaeobaea och Caloplaca microthallina.

2002 besöktes området runt Sandöknapp vilket gav
flera nya arter för området. På ett av fåglar närings-
berikat block i en betesmark nära stranden notera-
des arter som Ramalina subfarinacea, R. polymor-
pha, Caloplaca scopularis, Parmelia sulcata,
Anaptychia runcinata och Aspicilia leprosescens. På
klippor på stranden OSO om ”Knappen” växte bland
annat två epifyter, nämligen Hypogymnia physodes
och Pseudevernia furfuracea, men även Lecanora
subcarnea var. soralifera, Lecanora rimicola och
Stereocaulon evolutum. Den sorediösa formen av L.
subcarnea har inte setts tidigare under inventeringen.
Strax ovan dessa klippor hittades Porpidia sore-
dizodes, Miriquidica leucophaea och Ophioparma
ventosa på klappersten.

Lite längre västerut, en bit ifrån stranden, finns flera
mindre raviner och en del nordvända lodytor. Flera
av dessa är genom bete och röjningar fortfarande
exponerade och hyser en speciell flora. Här hittades
t.ex. rikligt med Lecanora vacillans, en västkustart
med några få gamla fynd i landskapet. Denna art
verkar vara en svensk endem knuten till nordvända
lodytor. Det är dock viktigt att dessa lodytor inte
beskuggas av buskar eller träd. Tillsammans med
denna art hittades Tylothallia biformigera, en annan
västkustart som dock har en vidare utbredning i värl-
den. Tyngdpunkten i utbredningen ligger i Sverige i
Bohuslän för båda dessa arter. På lodytorna samla-
des dessutom Fuscidea lygaea, som är ytterligare
en art med dessa biotopkrav. På en annan nordvänd
lodyta hittades Opegrapha gyrocarpa och Caloplaca
scotoplaca. Den sistnämnde hittades redan 2001 på
en lodyta längre norrut i området.

Äskhult
Det har visat sig att lavfloran i anslutning till gamla
gårdar ofta är både artrik och intressant med ovan-
liga arter. Äskhult är inget undantag för hela 70 ar-
ter noterades runt om gården. Längs den gamla sten-
muren som leder från parkeringen upp till gården
finner man flera mindre vanliga arter. Här finns
Lecanora soralifera, Trapelia placodioides, Rhizo-
carpon oederi och Placopsis lambii. Andra säll-
syntheter var Miriquidica pycnocarpa, Aspicilia
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Fig. 35. Gamla stenmurar i det äldre kulturlandskapet kan vara mycket intressanta och gömma oanade hemlig-
heter. I Äskhult hittades Protothelenella corrosa på sin enda kända lokal i länet.

epiglypta, Lecanora caesiosora som bara har ett par
eller några få fynd i landskapet. Något vanligare är
då Lecidea plana och L. lithophila. Det roligaste
fyndet var dock det av Protothelenella corrosa, som
är ny för Halland (Fig. 35). I Syd- och Mellansve-
rige är ett drygt tiotal fynd gjorda, närmast i Väster-
götland. Arten växer på block nära marken där
fuktigheten relativt hög.

Uppe vid gården hittades några gamla tegelpannor,
krossade och halvbegravda i jorden. På dessa fanns
en Verrucaria som inte har gått att sätta namn på,
men den kan vara ovanlig för den passar inte på nå-
gon av de vanligare arterna. Vissa likheter finns med
V. maculiformis, men perithecierna är för flacka och
bålen för dåligt utvecklad. Öster om gården ligger
en gammal fägata där bl.a. epifyten Pertusaria amara
samt Stereocaulon tomentosum, Fuscidea prae-
ruptorum och Opegrapha gyrocarpa växte.

Sydost om P-platsen finns i bokskog en del lodytor
och klippor med flera ovanliga arter. En av dem är
Pertusaria flavicans, som har en gammal lokal i land-
skapet, men som inte setts hittills under invente-
ringen. Andra arter på lodytorna var Micarea lutu-
lata, M. sylvicola och Caloplaca crenularia. På
mossiga klippor sågs även Cladonia caespiticea och
C. cyathomorpha. Den sistnämnda har fyra kända
lokaler i landskapet, men är känd från ytterligare en
handfull lokaler i de omgivande landskapen.
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Appendix 3. Kommenterad artlista

*Absconditella trivialis. 1 lokal. Strattebo vid Fegen på
fuktig sand i vägkanten av en grusväg (Fig. 36). Ny
för Halland 2003.

Acarospora atrata. 15 lokaler. Från Halmstad och norrut
(Fig. 59). Växer på exponerade silikatklippor, främst
vid kusten.

Acarospora fuscata. 40 lokaler. Växer på exponerade
silikatklippor, block, stenar, stenmurar etc.

Acarospora sinopica. 3 lokaler. Är beroende av järnhaltig
sten i exponerade miljöer.

Acarospora smaragdula. 9 lokaler. Förekommer på ex-
ponerad silikatsten, t.ex. klappersten, rösen, stenmu-
rar och klippor.

Acarospora sp. 2 lokaler. Saknar lavsyror, men enligt pre-
liminära DNA-undersökningar av Anna Crewe i
Umeå är dessa kollekter A. smaragdula utan nor-
stictinsyra.

Agonimia tristicula. 1 lokal. Funnen på Balgö i mosskudde
på vittrad, låg klippa, troligen svagt kalkförande i
exponerad miljö.

Amandinea punctata. 10 lokaler. Samtliga fynd gjorda på
klippor strax ovan eller vid havsstränder, oftast i nå-
got fågelgödslade lägen.

Anaptychia runcinata. 16 lokaler. Uppträder på havs-
stränder i något skyddat läge.

Arctoparmelia incurva. 10 lokaler. Mindre allmän art som
förekommer både vid kusten och i inlandet på expo-
nerad silikatsten.

Arthonia cf. coronata 1 lokal. Tönnersjömålet. Denna
parasit här på podetierna av Cladonia subulata, men
det är oklart vilken eller vilka värdar som arten kan
växa på. Även taxonomin och nomenklaturen är
oklar. Ny för Sverige 2003.

Arthonia glaucomaria. 8 lokaler. Uppträder som parasit
på apothecierna av Lecanora rupicola. Samtliga lo-
kaler ligger vid kusten.

Arthonia phaeobaea. 7 lokaler. Relativt ovanlig art som
växer på silikatklippor närmast vattenlinjen längs
havsstränder. Arten är vanligast i Bohuslän och fö-
refaller vara sällsynt i andra landskap.

Arthrorhaphis citrinella. 16 lokaler. Förekommer främst
på skuggiga lodytor i skog, men ibland i något mer
exponerade miljöer. Oftast steril.

Aspicilia caesiocinerea. 29 lokaler. Allmän art på expo-
nerad silikatsten, men finns även i skuggigare habitat.
Morfologin blir då ofta förändrad.

Aspicilia cinerea. 23 lokaler. Allmän art på exponerad
silikatsten.

Aspicilia contorta. 1 lokal. Denna art växer huvudsakli-
gen på naturlig kalksten på Öland och Gotland, men
finns även spridd i andra delar av landet på cement
och kalksten. Tyvärr gick fyndet inte att föra till un-
derart. Ny för Halland 2002.

Aspicilia cupreogrisea. 1 lokal. Fjärehals. Sällsynt art i
Halland, men är vanligare i Bohuslän och Väster-
götland. Belagd bara en gång tidigare i Halland.

Aspicilia epiglypta. 3 lokaler. Påträffad två gånger i
inlandet och en gång vid kusten. Växtplatsen varie-
rar från solexponerat klapperstensfält, till halv-
skuggad stenmur och slutligen klippa vid å. Liksom
föregående art vanlig i Bohuslän och Västergötland
men ovanlig i andra delar av landet. Ett fjärde fynd
som eventuellt hör hit gjordes på Vendelsö, men kol-
lekten är svårtolkad och får betraktas som osäker.

Aspicilia laevata. 12 lokaler. Växer huvudsakligen på
beskuggade lodytor och andra skuggiga platser. Inte
ovanlig i sin miljö men mindre allmän i helhet.

Aspicilia leprosescens. 12 lokaler. Denna art trivs på nå-
got fågelgödslade block strax ovan strandlinjen längs
med kusten, men är inte allmän.

*Aspicilia simoënsis. 10 lokaler. Relativt ovanlig, men
tämligen lätt förbisedd art på exponerad silikatsten,
både på klippor och block (Fig. 60). Ej belagd från
Halland tidigare, men Foucard uppger Sk–Upl.

Aspicilia verrucigera. 7 lokaler. Relativt ovanlig art som
bara belagts en gång tidigare i Halland. Spridd i Syd-
och Mellansverige med betoning på Västergötland,
Bohuslän och Värmland. Förekommer på expone-
rad silikatsten av olika slag.

*Bacidia carneoglauca. 1 lokal. Brogård. Växte på lod-
yta av skuggigt block vid å tillsammans med B. viridi-
farinosa, B. trachona och Opegrapha lithyrga. Ny
för Sverige 2001.

Bacidia trachona. 1 lokal. Brogård. Denna art växer hu-
vudsakligen på stambaser, men förekommer även på
sten i skuggiga lägen. Är sannolikt relativt sällsynt,
men också något förbisedd.

Bacidia viridifarinosa. 9 lokaler. Växer beskuggad silikat-
sten vid åar och sjöstränder, men förekommer även
som epifyt (Fig. 37).

Bacidina arnoldiana. 3 lokaler. Denna epifyt växer säll-
synt även på fuktig sten vid vattendrag och andra

Fig. 36. Absconditella trivialis är med sina små bleka
apothecier på fuktig mark lätt förbisedd.
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fuktiga platser.
Bacidina inundata. 21 lokaler. Detta är en karaktärsart på

fuktig sten i vattendrag och vid sjökanter. Arten är
spridd i hela länet.

Baeomyces rufus. 18 lokaler. Allmän art som växer på
silikatsten och jord på både exponerade och skug-
giga platser.

Biatora chrysantha. 1 lokal. Suseån-Hult. Denna relativt
vanliga art växer huvudsakligen på mossa på träd-
stammar, men påträffades här på mossa på en skug-
gig lodyta.

Bryoria fuscescens. 2 lokaler. Denna epifyt påträffas säl-
lan, men regelbundet, på exponerad silikatsten.

Buellia aethalea. 11 lokaler. Mindre allmän art som upp-
träder inblandad med andra arter på klappersten och
solexponerade klippor, främst vid kusten men även i
inlandet.

Buellia badia. 9 lokaler. Relativt ovanlig art. Växer på
solexponerade klippor, både i inlandet och vid kus-
ten (Fig. 61).

Calicium corynellum. 1 lokal. Högeklint. Växer på skugg-
iga, men torra lodytor av silikatsten. Ett fynd i Hal-
land känt sedan tidigare. Arten är sannolikt mycket
sällsynt i hela länet, men är något vanligare i andra
landskap, dock ingenstans allmän.

Caloplaca aractina. 1 lokal. Sönnerbergen. Uppträder på
kustklippor tillsammans med t.ex. C. scopularis. Ett
fynd under denna inventering och två tidigare antyder
att arten är mycket sällsynt i Halland (Fig. 38).

*Caloplaca arenaria. 4 lokaler. Arten växer oftast på lite
näringsrikare sten än ren granit. I Halland är den fun-
nen på två lokaler vid Fegen och två vid Lygnern. I
samtliga fall växte den på relativt exponerad sten nära
vattenlinjen. Ny för Halland 2003.

Caloplaca chlorina. 6 lokaler. Växtplatserna har det ge-
mensamt att de har relativt högt pH och ofta är

näringsberikade. Några av förekomsterna är på ce-
ment, andra på fågelgödslad sten vid insjöar och yt-
terligare något på relativt näringsrik sten vid havs-
stranden. På cement i städer och byar är arten rela-
tivt vanlig.

Caloplaca citrina s. str. 5 lokaler. Denna art är långt mer
vanlig än de få fynden ger intryck av, men växtplatse-
rna är huvudsakligen cement, murbruk o. dyl. utan-
för värdefulla naturområden.

Caloplaca crenularia. 13 lokaler. Flertalet av förekom-
sterna är på sten vid eller nära havsstranden, dock
inte tillsammans med de marina arterna i släktet.
Några fynd har dock gjorts på något näringsrikare
sten i vid insjöar och återstoden på lodytor. I det se-
nare fallet är arten sig ganska olik, med tunn bål och
små apothecier. I länet får arten betraktas som mind-
re allmän.

Caloplaca decipiens. 2 lokaler. Även om arten inte är sär-
skilt vanlig så finns betydligt fler förekomster än de
två som noterats under inventeringen. Arten förekom-
mer i länet nästan uteslutande på cement och mur-
bruk i människoskapade miljöer, alltså inte i reser-
vat och liknande. Den är dock ovanligare även i denna
miljö än t.ex. C. citrina och C. saxicola.

*Caloplaca flavocitrina. 3 lokaler. Arten har tidigare förts
samman med C. citrina, men betraktas nu som en
god art. Den förekommer ofta tillsammans med C.
citrina på cement och liknande substrat. Ny för Hal-
land 2003.

Caloplaca holocarpa. 7 lokaler. Förekomsterna fördelar
sig på två olika substrat, framför allt cement och
murbruk, men den växer även på silikatsten, t.ex.
småsten på marken.

Caloplaca marina. 17 lokaler. Denna marina art finns i
samtliga kustreservat och växer på strandklipporna
strax ovan vattenlinjen.

Fig. 37. Bacidia viridifarinosa växer på sten och bark på skuggiga platser med jämn och hög fuktighet.
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Caloplaca microthallina. 12 lokaler. Liksom föregående
växer denna art på strandklippor, men är inte fullt så
vanlig. Tämligen ofta går den dock att leta upp i min-
dre mängder i skrevor, sprickor eller som epifyt på
Verrucaria maura.

*Caloplaca oxfordensis. 3 lokaler. Denna art växer säll-
synt på klippor, helst sådana av lite mer näringsrika
typ. Första fyndet gjordes på block ute i Högvadsån
vid Sumpfallen, andra i Tjolöholm på strandblock
ovan de marina arterna och det tredje på en lodyta
på Balgö. Arten är sannolikt mycket sällsynt i länet.
Ny för Halland 2001.

Caloplaca saxicola. 4 lokaler. Denna art är inte ovanlig
på murbruk och cement, men har bara noterats några
få gånger i denna inventering.

Caloplaca scopularis. 17 lokaler. Denna marina art finns
också nära nog i samtliga kustreservat tillsammans
med C. marina och C. thallincola. Till skillnad från
dessa två föredrar C. scopularis de fågelgödslade
klipporna och blocken.

Caloplaca scotoplaca. 1 lokal. Vallda Sandö. På sin enda
moderna lokal växer arten på en delvis beskuggad
lodyta i norra delen av reservatet. Arten är känd från
en gammal lokal i Halland och får anses som mycket
sällsynt.

Caloplaca thallincola. 18 lokaler. Detta är den tredje av
de marina Caloplaca-arterna som man kan räkna med
att finna på havsstrandklippor i länet. Arten växer
ofta tillsammans med C. marina och Verrucaria
maura när strandlinjen.

Caloplaca verruculifera. 9 lokaler. Jämfört med de andra
fyra marina Caloplaca-arterna är detta den
sällsyntaste. Den föredrar kraftigt fågelgödslade plat-
ser i relativt exponerade lägen.

*Caloplaca vitellinula. 1 lokal. Virsehatt. Arten är knuten
till beskuggade lodytor, gärna med svagt kalkförande

berggrund. Arten är nordlig och finns närmast i Bo-
huslän, dock mycket sällsynt även där. Ny för Hal-
land 2003.

Candelariella aurella. 6 lokaler. Förekommer vanligen på
murbruk och cement i människans närhet. Under in-
venteringen har arten hittats på just dessa substrat i
fem fall av sex, men det sjätte fyndet gjordes på
näringsrikare sten vid stranden vid Tjolöholm.

Candelariella coralliza. 25 lokaler. På silikatblock och
klippor i exponerat läge påträffar man ofta denna art,
men helst uppe på krönet där fåglar gödslar emel-
lanåt. Arten är vanlig både vid kusten och inlandet.

Candelariella vitellina. 39 lokaler. Detta är en av de van-
ligaste arterna på block och klippor och den är inte
lika kräsen som C. coralliza. Till skillnad från denna
gynnas C. vitellina inte lika hög grad av gödsling
och tål dessutom skuggigare förhållanden.

*Carbonea supersparsa. 9 lokaler. På Lecanora polytropa,
L. intricata och L. chlorophaeodes påträffas ibland
denna art, med sina svarta apothecier (Fig. I). Ny för
Halland 2001 (Fig. 62).

*Catillaria atomarioides. 1 lokal. Karsefors. På en flat
silikathäll precis under dammluckorna på träffades
denna lilla art. Den anges i Santesson (2004) vara
spridd från Sk–Upl, men det finns inga belägg av
arten i Halland i de stora herbarierna. Ny för Hal-
land 2002.

Catillaria chalybeia. 19 lokaler. Till skillnad från flera av
strandarterna av släktet Caloplaca lyser inte denna
art med sin närvaro. Likväl finns den i alla kust-
reservaten, där den växer på exponerade klippor till-
sammans med bl. a. Lecanora helicopis en bit ovan
vattenlinjen. Ibland träffar man även på den på
inlandslokaler som t.ex. vid Brogård där den växer
på sten vid Fylleån.

Cetraria aculeata. 7 lokaler. På torra, sandiga eller grusiga

Fig. 38. Caloplaca aractina förekommer sällsynt i landskapet på hårda kustklippor.
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ställen där annan vegetation har svårt att klara sig
kan man finna den bruna busklav. I Halland finns
den dels i de sandiga reservaten i söder, dels på san-
diga ytor i kustreservaten i norr.

Cetraria chlorophylla. 2 lokaler. Denna epifyt förekom-
mer sällsynt på sten, men noterades dels på Årsnäs-
udden och dels i Yttra Berg.

Cetraria islandica. 1 lokal. Märkligt nog har denna all-
männa art bara påträffats en gång under inventer-
ingen, nämligen på Vendelsö. Den trivs annars bra
på sandiga och torra platser, liknande de där C.
aculeata påträffats.

Cetraria muricatum 3 lokaler. Nära släkt med C. aculeata,
som ofta växer i samma miljöer, men är något ovan-
ligare.

*Chrysotrix chlorina. 1 lokal. Högeklint. På torra, men
relativ skuggiga lodytor hittar man ibland denna lys-
ande gula art, som kan täcka stora ytor på klippor. I
Halland liksom i större delen av södra och mellersta
Sverige är den med all säkerhet mycket sällsynt. Ny
för Halland 2001.

Cladonia arbuscula ssp. arbuscula. 10 lokaler. Detta är
en karaktärsart för alla magra och torra miljöer och
är långt mer vanlig än fyndstatistiken säger. Arten
har helt enkelt inte noterats konsekvent från alla lo-
kaler där den finns.

Cladonia arbuscula ssp. mitis. 1 lokal. Haverdal. Man har
nyligen slagit ihop denna art med C. arbuscula och
betraktar den numera som en underart. Denna är van-

ligare i norr och troligen sällsynt i Halland, något
detta enda fynd antyder.

Cladonia bellidiflora. 2 lokaler. Av alla bägarlavar är den
här en av de ovanligare i Halland. Två gamla fynd
och två under denna inventering är sannolikt inte helt
missvisande, även om den förbisetts flera gånger.

Cladonia caespiticia. 14 lokaler. Arten förefaller att vara
starkt förbisedd, inte bara i Halland, utan i stora de-
lar av västra Sverige. Söker man i mossa på skug-
giga skogslokaler finner man ofta denna kudd-
bildande art.

Cladonia carneola. 2 lokaler. Två fynd är säkert missvis-
ande för denna relativt vanliga art och jag har säkert
förbisett den flera gånger.

Cladonia cenotea. 2 lokaler. Som arten ovan.
Cladonia cervicornis. 12 lokaler. Flera arter av bägarlavar

bildar kuddar av basalfjäll och detta är en av dem.
Den är påträffad främst på klippor i kustreservaten
men finns även i inlandet.

Cladonia chlorophaea s. lat. 15 lokaler. En av släktets
vanligaste arter men starkt underrepresenterad i in-
venteringen. Vanlig på många olika underlag. Inga
försök har gjorts att skilja den från C. pyxidata eller
genom kemiska undersökningar särskilja den från C.
novochlorophaea, C. cryptochlorophaea, C. mero-
chlorophaea eller C. grayi.

Cladonia coccifera. 17 lokaler. Även denna art är en av
de vanligaste i öppna och torra miljöer.

Cladonia coniocraea. 6 lokaler. Denna art brukar växa på

Fig. 39. Cladonia cyathomorpha växer på mossiga block och lågor och förefaller vara sällsynt.
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trädbaser, men den går även över på andra substrat,
bl.a. tunna jordlager på sten.

Cladonia cornuta. 1 lokal. Skummeslöv. Detta är en
karaktärsart i barrskogar och allmän i t.ex. Småland.
I Halland är den dock eventuellt inte så vanlig i skogs-
reservaten som huvudsakligen är lövskogar.

Cladonia cyanipes. 1 lokal. Skummeslöv. Denna art är
starkt underrepresenterad i inventeringen och är sä-
kert vanligare än vad det enda fyndet antyder.

Cladonia cyathomorpha. 3 lokaler. Detta är en sällsynt
art som förekommer i skuggiga, fuktiga lövskogar
och växer i mossa på block och lågor (Fig. 39). To-
talt är nu fyra lokaler i landskapet kända, alla i norra
delen. I övrigt finns ett fynd vardera från Bohuslän,
Västergötland, Dalsland och Skåne. Eventuellt bör
den rödlistas men kunskapen är ännu bristfällig om
dess ekologiska krav.

Cladonia digitata. 5 lokaler. Denna art är mycket allmän
och starkt förbisedd under inventeringen.

Cladonia fimbriata. 7 lokaler. Är en av de vanligare ar-
terna som dock förbisetts under inventeringen.

Cladonia floerkeana. 13 lokaler. Denna vanliga art har
påträffats både i de sandiga reservaten i söder och
på hedmark i inlandet och längs kusten.

Cladonia foliacea. 11 lokaler. På sandig, mager mark trivs
C. foliacea bäst och är funnen i kustreservaten.

Cladonia furcata. 12 lokaler. Denna vanliga art trivs också
främst i den karga miljö längs kusten, men finns även
i inlandet på berghällar och liknande.

Cladonia glauca. 2 lokaler. De två fynden indikerar att
arten är sällsynt. Åtta gamla fynd i Halland visar dock
snarare att arten förbisetts av mig.

Cladonia gracilis. 9 lokaler. Flertalet av lokalerna är kust-
reservat, men enstaka fynd i inlandet finns också.

Cladonia macilenta. 9 lokaler. Till skillnad från föregå-
ende art är flertalet fynd gjorda i inlandet och bara
några få i de sydliga kustreservaten.

Cladonia macrophylla. 3 lokaler. Före inventeringen fanns
två kända lokaler i Halland och nu har tre tillkom-
mit. Arten hör troligen till de lite ovanligare arterna,
men har säkert förbisetts något.

Cladonia peziziformis. 2 lokaler. Denna art påträffades för
första gången i landet på Mästocka ljunghed 1992,
men har sedan setts vid upprepade tillfällen ungefär
på samma plats i reservatet. 2001 fanns den relativt
rikligt på tre mindre ytor med naken torv, men aldrig
på de nybrända eller på de mer igenväxta ytorna. De
fläckar där arten växer ligger alla på svagt sluttande
mark i syd- eller östläge. I samtliga fall finns ljung-
plantor inom en decimeters avstånd. Följearter som
noterades är: Cladonia fimbriata, C. polydactyla, C.
macilenta, C. chlorophaea, Placynthiella icmalea,
P. oligotropha och P. uliginosa samt Trapeliopsis
granulosa. 2003 hittades en ny lokal på Tönnersjö-
målets övningsfält och denna förekomst är långt ri-
kare än den i Mästocka. Här hittades färska podetier
med fruktkroppar (Fig. 4) på platser som bränts ny-
ligen, huvudsakligen på svagt sluttande mark. I
sänkor där vegetationen klarat sig undan branden
klarar C. peziziformis inte av att etablera sig. Inte
heller på krönen av de låga kullarna hittades arten. I

princip fanns inga följearter på de brända ytorna.
Rödlistad i kategori CR.

Cladonia phyllophora. 1 lokal. Denna art är vanlig i stora
delar av södra och mellersta Sverige, men mindre
vanlig längst i söder. I Halland finns ett fynd sedan
tidigare och nu har ytterligare ett gjorts. Visserligen
har den säkert förbisetts något men den är troligen
relativt sällsynt i landskapet.

Cladonia pleurota. 5 lokaler. Är en av de vanligare ar-
terna i släktet som dock förbisetts under inventer-
ingen.

Cladonia polydactyla. 4 lokaler. Är en av de vanligare
arterna i släktet som dock förbisetts under inventer-
ingen.

Cladonia portentosa. 13 lokaler. Detta är en karaktärsart
på mager, torr mark, framför allt i kustreservaten men
fynd finns även i inlandet.

Cladonia rangiferina. 1 lokal. Skummeslöv. Märkligt nog
hittades denna art bara på en lokal i länet, men den
borde vara vanligare. Sannolikt har den förbisetts
något men den är säkert inte så vanlig som C.
arbuscula, vars huvudsakligen skillnad är den gul-
vita färgen.

Cladonia rangiformis. 5 lokaler. Arten har påträffats i
spridda reservat längs kusten där den växer på sand-
iga, magra marker.

Cladonia scabriuscula. 1 lokal. Denna art är mycket van-
ligare i länet än det enda fyndet antyder. Dels är den
förbisedd och dels växer den ofta i miljöer utanför
reservat.

Cladonia squamosa. 16 lokaler. Detta är den art av
bägarlavar som hittats på näst flest lokaler, något som
inte är överraskande då den finns i flera olika mil-
jöer. Flertalet fynd är dock gjorda i inlandsreservaten.

Cladonia strepsilis. 6 lokaler. Denna kuddbildande art
uppträder helst på berghällar och hedmark vid kus-
ten, men den växer även på t.ex. ljungheden i
Mästocka.

Cladonia subcervicornis. 13 lokaler. Ytterligare en
kuddbildande art som huvudsakligen uppträder på
hällmarker och mager hedmark i kusttrakterna, men
några inlandsfynd finns det också.

Cladonia subulata. 4 lokaler. Denna art är inte en av de
vanligaste i länet, men är sannolikt något förbisedd.
Den hittades dels på sandig, torr hedmark, dels på
sten i ett röse.

Cladonia uncialis. 13 lokaler. På flertalet sandiga platser
längs kusten kan man finna denna bägarlav, men den
finns även på lämpliga platser i inlandet.

Cladonia zopfii. 1 lokal. Haverdal. I Bohuslän och Väs-
tergötland finns de flesta av lokalerna för denna art
och i Halland är den relativt sällsynt. Genom
förväxlingsrisk med föregående art kan den dock ha
missats på några lokaler.

Claucadea monticola. 4 lokaler. På ren kalksten kan man
finna denna art, men i Halland förekommer den hu-
vudsakligen på cement. De fyra fynden har gjorts i
relativt olika miljöer, både skuggiga i närheten av
vatten och på torra, exponerade lokaler.

Clauzadeana macula. 3 lokaler. Detta förefaller inte att
vara en allmän art i södra och mellersta Sverige då
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bara drygt ett 30-tal gamla fynd finns i området. Ett
är i Halland och nu har tre nya gjorts. Arten är liten
och lätt att förbise. Fynden har gjorts i kustreservat
på klappersten och på exponerade klippor.

*Collemopsidium halodytes. 12 lokaler. När inventeringen
började var arten inte känd i landskapet, men det har
visat sig att den finns i åtminstone två av tre kust-
reservat, där den växer strax under eller över vatten-
linjen. Ny för Halland 2001.

*Cystocoleus ebenus. 9 lokaler. Racodium rupestre och
denna art är oskiljbara i fält och därför krävs det att
man samlar in arten för bestämning. Det visade sig
att de båda arterna är ungefär lika vanliga, men de
har påträffats bara en gång på samma lokal. Trots
det förfaller växtplatserna att vara likadana; skug-
giga och fuktiga lodytor. Nästan alla fynd är kon-
centrerade till Halmstads kommun (Fig. 63). I Santes-
son uppges Sk–TL, men det finns inga belägg från
Halland i de stora herbarierna. Ny för Halland 2001.

Dermatocarpon luridum. 10 lokaler. På sten i och längs
vattendrag och vid sjöstränder kan man finna denna
bladlav som blir lysande grön i väta. Vattenkvaliteten
bör vara god då arten inte tål föroreningar. Däremot
verkar det inte spela någon roll om vattnet är rikt
eller fattigt på näring eller humusämnen.

Dibaeis baeomyces. 2 lokaler. Precis som Cladonia pezizi-
formis är denna art bara påträffad på Mästocka
ljunghed och Tönnersjömålet. Arten har en huvud-
sakligen nordlig utbredning och är relativt ovanlig i
söder, något som styrks av de få fynden i denna in-
ventering. I söder är den sällan fertil och måste kän-
nas igen på den vita bålen med nästa klotrunda knö-
lar.

Diploschistes scruposus. 29 lokaler. Detta är en karaktärs-
art på lodytor, kanske främst i något skuggig miljö
men även på tämligen exponerade, men nordvända
klippor.

Diplotomma alboatra. 14 lokaler. Denna art har slagits
samman med D. ambiguum, som tidigare ansågs vara
den art som förekommer på kustklippor, gärna något
fågelgödslat. Under inventeringen har huvudsakli-
gen kustformen noterats, men D. alboatrum s. str.
har även noterats på murbruk en gång och på en lod-
yta en gång.

Endococcus perpusillus. 2 lokaler. På bålen av Schaereria
fuscocinerea på ett block i ån vid Danska Fall hitta-
des denna parasit. Arten är känd från landskapet ti-
digare men förfaller att vara tämligen ovanlig.

*Endococcus propinquus. 5 lokaler. Som värd för denna
parasit har Ionaspis lacustris och Porpidia-arter no-
terats. Habitatet varierar något med värden, från sten
vid eller i vatten till skuggiga lodytor eller block. Ny
för Halland 2001.

*Endococcus rugulosus. 1 lokal. Kvarnbacken vid Hög-
vadsån. På en flat häll som är överspolad av vatten
större delen av året växte denna parasit på en bål av
en Rhizocarpon. Ny för Halland 2002.

Enterographa zonata. 29 lokaler. På beskuggade lodytor
är detta en karaktärsart som kan täcka relativt stora
ytor. Den är oftast steril men ibland finner man även
de perithecie-liknande apothecierna.

Ephebe lanata. 7 lokaler. På sten i åar och vid sjöstränder
finner man ibland denna finförgrenade, mörkbruna
busklav. Den är lätt att missa då den ofta växer nära
vattenytan och påminner om algöverdrag.

Evernia prunastri. 1 lokal. Vendelsö. På bark är denna art
vanlig och spridd men på sten uppträder den bara
sällsynt.

Fuscidea cyathoides 43 lokaler. Detta är en av de allra
vanligaste arterna på sten. Så fort det finns en lodyta
eller större block som inte är helt exponerat finner
man ofta denna art.

*Fuscidea cyathoides v. sorediata. 3 lokaler. Sällsynt
finner man F. cyathoides med soral och den har idag
varietetsstatus. Två av lokalerna var inlandslokaler
vid åar och den tredje ett kustreservat. Ny för Halland
2001.

Fuscidea gothoburgensis. 1 lokal. Klövaberget. En lite
bål av denna art noterades på en skuggig lodyta. Ar-
ten är inte vanlig, men finns rikligast i Bohuslän och
Västergötland.

Fuscidea lygaea. 2 lokaler. I Sandsjöbacka och Vallda
Sandö påträffades en art som var svår att bestämma
(Fig. 40). Bäst passade F. lygaea, men den var då
inte känd från Sverige. Något senare har teorin att F.
tenebrica, som är känd från Sverige sedan tidigare,
skulle vara identisk med F. lygaea framförts. Om så
är fallet ska detta namn ha företräde. F. tenebrica är
känd från framför allt västkusten på nordvända lod-
ytor, som dock inte bör vara beskuggade av skog.

Fuscidea praeruptorum. 31 lokaler. På framför allt skug-
giga och nordvända lodytor och block finner man
ofta denna sorediösa art (Fig. 64). Dess C+ rosa re-
aktion gör den relativt lätt att känna igen även i fält.
Bara två lokaler var kända från Halland innan in-
venteringen påbörjades.

*Fuscidea recensa. 2 lokaler. Denna art är mycket säll-
synt i södra Sverige och inte noterad i Halland tidi-
gare. Den hittades dels på ett block i ån vid Danska
Fall, dels i Vallda Sandö på en skuggig lodyta. Ny
för Halland 2001.

Gyalideopsis anastomosans. 1 lokal. Sumpafallen. Denna
art ansågs kanske vara vanligast på tunna grenar av
granar i fuktiga lägen, men fynd på en mängd olika
substrat de senaste åren ger en lite annorlunda bild. I
Halland fanns dock inga fynd på sten tidigare. Vid
Sumpafallen växte den på en ruin byggd av silikat-
block. Miljön var både skuggig och fuktig.

Haematomma ochroleucum. 36 lokaler. På lodytor av olika
slag och beskuggning finner man ofta denna art, som
även uppträder på äldre lövträd. Det finns två ke-
miska raser, den ena saknar usninsyra (v. porphyrium)
och den andra har denna lavsyra (v. ochroleucum).
Båda varieteterna har normalt atranorin, porfyrylsyra
och zeorin. På sten har jag dock bara påträffat v.
ochroleucum. Kemiska studier av detta material har
visat att den ibland saknar atranorin eller zeorin.

Halecania ralfsii. 1 lokal. Fjärehals. Denna art är mycket
sällsynt i landet och bara några få förekomster i Bo-
huslän och Västergötland finns sedan tidigare. Arten
växte på strandklippor i exponerat läge någon dryg
meter ovan vattenlinjen. Ny för Halland 2001.
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Hypocenomyce scalaris. 1 lokal. Björkekullen. På sur bark
av olika trädslag och på ved förekommer denna art
tämligen allmänt i hela landet. Någon gång kan man
även hitta den på sten, som här på ett block i ett skogs-
bryn.

Hypogymnia physodes. 20 lokaler. Denna epifyt förekom-
mer relativt ofta på klippor och block, där den ver-
kar trivas bra.

Hypogymnia tubulosa. 2 lokaler. Till skillnad från H.
physodes är banden till bark starkare hos denna art
och antalet förekomster på sten är betydligt färre.

Imschaugia aleurites. 1 lokal. Vendelsö. Denna art växer
nästan uteslutande på bark och ved, men på Vendelsö
hittades den på ett litet sandstensblock.

Ionaspis lacustris. 25 lokaler. På sten vid och i åar och
vid sjöstränder är detta en karaktärsart och utgör ofta
ett vackert inslag med sin svagt ockrafärgade bål.
Ibland finner man den även i hällkar och liknande.

Lasallia pustulata. 32 lokaler. På svagt sluttande till lod-
räta ytor av klippor där de sipprar lite vatten finner
man ofta denna karaktäristiska bladlav. Den är all-
män både i inlandet och vid kusten, men trivs bäst
på exponerade platser.

Lecanactis abietinum. 1 lokal. Högeklint. Denna art växer
oftast på äldre träd, men ibland hoppar den över på
sten, så som i detta fall. Den var dock steril.

Lecanactis latebrarum. 1 lokal. Tillsammans med föregå-
ende art växte även denna skorplav som en lucker
krusta på flera lodytor. Arten är sällsynt men sanno-
likt förbisedd. Ny för Halland 2001.

*Lecania cf. atrynoides. 4 lokaler. På några spridda plat-
ser längs kusten har en Lecania hittats, som passar
väl in på L. atrynoides, men arten kan förväxlas med
L. aipospila. I tidigare rapporter har jag uppgivit just
denna art, kanske felaktigt. Det är ont om bra jämfö-

relsematerial så bestämningen är något osäker och
materialet är hos Naesborg i Uppsala, som håller på
med en avhandling om släktet. Om bestämningen är
riktig är arten ny för Halland.

Lecania erysibe. 3 lokaler. Enligt antalet belägg i herbarier-
na är detta en ovanlig art, men den är sannolikt för-
bisedd. Bäst trivs den på fågelgödslad cement, men
den förekommer även på gödslade havsstrands-
klippor. Ny för Halland 2002.

Lecania sp. 1 lokal. Vendelsö. På en väderkvarn på
Vendelsö hittades en Lecania som inte gick att be-
stämma. Den har skickats till Rikke Reese-Naesborg
för bestämning.

Lecanora achariana. 4 lokaler. I Sörmland, Uppland,
Bohuslän och Västergötland har denna art sina star-
kaste fästen, medan den i övriga landskap är tämli-
gen ovanlig. I Halland finns sedan tidigare några fynd
och nu har ytterligare fyra gjorts. Den är påträffad
dels på flata hällar vid kusten och dels vid sjöar i
inlandet.

Lecanora actophila. 15 lokaler. Även om arten finns i de
flesta kustreservat är man ofta tvungen att leta en del
efter den, där den sitter blandad med den långt van-
ligare L. helicopis en bit ovan strandlinjen.

Lecanora albescens. 7 lokaler. På murbruk och cement är
denna art tämligen vanlig och alla fynd utom ett gjor-
des på dessa substrat. Ett fynd gjordes dock på ett
fågelgödslat block vid en sjöstrand.

Lecanora caesiosora. 3 lokaler. Detta är en sorediös skorp-
lav i södra Sverige, där den har få förekomster. I
Halland har den hittats på stenrösen vid två tillfällen
och på en stenmur vid ett. Arten är även känd från en
gammal lokal i landskapet.

Lecanora campestris. 1 lokal. Varbergs fästning. Detta är
ofta en utpräglad murart och detta fynd är också gjort

Fig. 40. Fuscidea lygaea är en av flera sällsynta arter i släktet.
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på en mur, eller rättare sagt på en av väggarna på
Varbergs fästning.

Lecanora cenisia. 2 lokaler. Denna art är relativt ovanlig
i söder, men vanligare redan i Västergötland. De två
fynden gjordes på skuggiga lokaler men arten skyr
ingalunda solen.

Lecanora chlorophaeodes. 10 lokaler. De första två åren
söktes denna art men missförstods ofta, men 2003
hade begreppen klarnat och flera fynd gjordes då.
Med all sannolikhet finns många fler lokaler. Arten
förekommer på solexponerade silikatklippor och
block, ofta tillsammans med L. polytropa och L.
intricata.

Lecanora ”dispersa”. 4 lokaler. Till denna art har några
fynd av Lecanora förts som inte med säkerhet har
kunna bestämmas till L. flotowiana, som troligen är
den vanligaste arten i L. dispersa-gruppen på mur-
bruk och cement.

*Lecanora flotowiana. 2 lokaler. Arten tillhör den svåra
L. dispersa-gruppen, som fortfarande är taxonomiskt
oklar, men på två lokaler har denna art med säkerhet
kunnat beläggas. I båda fallen växte arten på cement.
Ny för Halland 2003.

Lecanora gangaleoides. 23 lokaler. På beskuggade lod-
ytor och nordsidan av block och murar är denna art
inte helt ovanlig. Mycket sällan hittar man den i helt
exponerade lägen (Omslag baksida, Fig. 65).

Lecanora helicopis. 17 lokaler. I samtliga kustreservat med
strandklippor förekommer denna karaktärsart som
överallt dominerar i ett bälte någon meter över vatten-
linjen.

Lecanora intricata. 41 lokaler. Detta är en av de vanli-
gaste Lecanora-arterna som finns på de flesta solex-
ponerade klippor och block. Den är dock sällan be-
ståndsbildande.

Lecanora muralis. 23 lokaler. Denna art uppträder på lite
olika typer av lokaler. Dels växer den på fågel-
gödslade block och klippor vid sjöstränder. I liknande
miljöer finns den även vid kusten. Då berggrunden
är rikare behövs ingen gödsling utan arten mår bra
ändå. Slutligen växer den ibland på cement. Det är
dock alltid i exponerade lägen.

Lecanora orosthea. 24 lokaler. Denna art föredrar verti-
kala ytor av block och klippor som gärna bör vara
något beskuggade eller vetta mot norr.

Lecanora polytropa. 47 lokaler. Detta är den mest spridda
och vanligaste arten på sten i släktet. Den finns näs-
tan alltid på klippor och block, främst i exponerade
miljöer där den blir välutvecklad. Till skillnad mot
L. intricata tål den dock en del skugga och finns i-
bland på skuggiga lodytor, men då är oftast liten och
dåligt utvecklad.

Lecanora rimicola. 11 lokaler. Detta är en utpräglad
havsstrandsart som ofta växer tillsammans med L.
helicopis, Rinodina gennari och Catillaria chaly-
baea. Den är liten och har därför förbisetts i många
år. Den har gått att hitta i drygt hälften av de lämp-
liga kustreservaten. Ny för Halland 2001.

Lecanora rupicola. 30 lokaler. Även detta är en karaktärs-
art för solexponerade silikatklippor och stenmurar.
Det är dock inte alltid den finns, men oftast bildar
den stora bestånd.

Lecanora salina. 3 lokaler. Den äkta L. salina förefaller
att vara mycket sällsynt i Halland och är funnen bara
på tre lokaler, medan L. ”subsalina”, som liknar
denna är den vanligare av de två. Arten växer på
fågelgödslade havsstrandklippor och block.

Lecanora soralifera. 10 lokaler. Det finns tämligen få be-
lägg i herbarierna från Sydsverige och merparten
kommer från norra västkusten och Värmland. Det

Fig. 41. Lecanora soralifera förekommer spridd i landskapet, ofta på kulturpräglade platser.
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var därför överraskande att finna så många lokaler
för denna art i Halland (Fig. 41, Fig. 66). Växtplatser-
na varierar, Ny för Halland 2001.

Lecanora subcarnea. 15 lokaler. Denna art förekommer
på liknande platser som L. gangaleoides men är inte
fullt lika vanlig. Den har också lite högre krav på
skugga än den förra.

Lecanora subcarnea v. soralifera. 1 lokal. På en lokal,
Vallda Sandö, uppträde L. subcarnea med soral och
kallas då v. soralifera.

Lecanora ”subsalina”. 16 lokaler. Arten påminner om L.
salina, men saknar C+ reaktion på apotheciekanten,
dvs. saknar lecanorsyra. Dessutom har den en lite
annorlunda morfologi, men den växer där man för-
väntar sig att finna L. salina, på havsstrandsklippor.
Nyligen utförda studier visar att detta taxon skiljer
sig genetiskt från L. salina, men även att L. ”subsal-
ina” inte är enhetlig. Ytterligare studier krävs för att
fullständigt utreda taxonmin.

Lecanora sulphurea. 14 lokaler. Ovanför de klippor där
man normalt finner de marina arterna hittar man ib-
land denna art på klippor och block. En annan växt-
plats är block och klippor i inlandet, t.ex. på i betade
ljunghedar, klippor vid åar.

Lecanora umbrina. 9 lokaler. Denna art kan bland annat
finna på småsten på marken, men den har under denna
inventering huvudsakligen hittats på klippor och
block vid havsstranden, gärna där fåglar hjälpt till
att gödsla lite. Arten är lik L. ”subsalina”, men skil-
jer genetiskt. Ny för Halland 2001.

Lecanora vacillans. 1 lokal. Vallda Sandö. Detta förefal-
ler att vara en svensk endem som är beskriven från
västkusten där den är känd från Bohuslän, Väster-
götland, norra Halland samt Uppland (Fig. 42). Den
växer på nordvända lodytor som inte beskuggas av

buskar eller träd och är sannolikt hotad av igenväx-
ning på många lämpliga lokaler.

Lecidea aff. Haerjedalica. 1 lokal. Smörkullen. Denna kol-
lekt har undersökts både av T. Foucard och B. Owe-
Larsson, men ingen är riktigt säker på vad det är.
Eventuellt utgör den en felande länk mellan den all-
männa L. fuscoatra och L. haerjedalica. Kollekten
har skickats till Prof. H. Hertel för hans åsikt. Kol-
lekten togs på Smörkullen, där flera intressanta
Lecidea-arter samlats.

*Lecidea ahlesii. 1 lokal. Dömestorp. Denna art trivs på
silikatsten vid vatten, men har bara hittats på en lo-
kal i länet, på Hallandsåsen nordsluttning. Eventu-
ellt finns där speciella förhållanden med näringsrik-
are jordar, som arten föredrar. Arten är även känd
från Skåne på flera lokaler och Värmland på två
gamla lokaler (Arup 2004). Ny för Halland 2001.

Lecidea confluentula. 15 lokaler. Denna art är mycket nära
släkt med L. fuscoatra, men har en sämre utvecklad
bål. Arten har undersökts i en pilotstudie, där DNA-
analyser visat att de är skilda åt, men att den morfo-
logiska gränsen fortfarande behöver undersökas när-
mare (Arup 2004). Arten förekommer ofta på block
och klippor i betesmarker, ibland på kustklippor. Ny
för Sverige 2001 (Fig. 67).

*Lecidea diducens. 2 lokaler. Denna Lecidea-art är mycket
sällsynt i länet och hittades bara på två lokaler, båda
i kustreservat (Fig. 43). På ena lokalen växte den på
klappersten nära havet och på den andra lokalen på
klippor strax ovan strandlinjen. I Santesson (2004)
anges Sk–Jmt, men belägg saknas från Halland.
Många fynd finns från Bohuslän, men i övrigt ver-
kar den att vara mycket sällsynt. Ny för Halland 2001.

Lecidea fuliginosa. 10 lokaler. Denna art är mindre all-
män, men dyker upp då och då på solexponerade

Fig. 42. Lecanora vacillans föredrar nordvända lodytor som ej beskuggas av träd eller buskar.
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klippor, både i inlandet och vid kusten, men inte nära
havet.

Lecidea fuscoatra. 45 lokaler. Detta är södra och meller-
sta Sveriges vanligaste Lecidea-art, som finns på de
flesta ställen med silikatsten. Platsen är oftast rela-
tivt exponerad, annars trivs den inte. Arten är dock
mycket variabel och det kan ta ett tag att lära sig
känna igen alla dess former.

Lecidea lapicida s. lat. 25 lokaler. Detta är också en van-
lig Lecidea-art på olika typer av silikatsten. Det finns
två olika varieteter som förr betraktades som arter.
De går ofta att skilja åt, men jag har inte konsekvent
registrerat vilken varietet jag funnit. Båda varieteter-
na är dock vanliga.

Lecidea lithophila. 4 lokaler. Denna art anses vara relativt
vanlig och jag kan ha förbisett den något. De fyra
fynden är gjorda på stenmurar, i ett röse, på block i
betesmark samt på block vid en å.

Lecidea plana. 9 lokaler. Denna art får också anses vara
relativt vanlig. Den växer i båda exponerad och halv-
skuggig miljö, t.ex. på block i betesmark, på sten-
murar, i rösen och på klappersten. De flesta lokal-
erna ligger i inlandet.

*Lecidea promixta. 7 lokaler. Denna lilla art är en lätt för-
bisedd lav som företrädesvis växer på småsten på
marken, men även på klippor och block, nästan bara
i inlandet. Exponeringen varierar från halvskuggigt
till helt exponerat. Då inventeringen började var bara
två fynd i Västergötland kända, men nu finns ytterli-
gare sju lokaler i Halland (Fig. 68) och en i Väst-
manland (Arup 2004). Ny för Halland 2001.

*Lecidea sarcogynoides. 5 lokaler. Detta är en av Syd-
sveriges sällsynta Lecidea-arter, om än något förbi-
sedd. Bara fyra äldre fynd från Skåne och ett från
Västergötland var kända innan inventeringen. Några

fynd är gjorda på klippor och några på stenblock,
men samtliga vid eller nära kusten. Ny för Halland
2001.

Lecidella anomaloides. 2 lokaler. Två fynd har gjorts av
denna art som inte kan anses vara speciellt sällsynt
om man ser till mängden äldre fynd i landet. Det ena
på en lodyta och det andra på en solexponerad, slutt-
ande häll med sippervatten. I båda fallen var berg-
grunden av något rikare slag.

Lecidella scabra. 16 lokaler. Denna art kan man träffa på
lite olika ställen, t.ex. på silikatsten där det med åren
ansamlas näringsrikt damm, på havsstrandsklippor
eller på lodytor. Arten är spridd och relativt vanlig.

*Lepraria ”subborealis”. 14 lokaler. Materialet av denna
art har en kemi som motsvarar den hos L. borealis,
men skiljer sig i ekologi och utseende. Det är osä-
kert om detta är ett eget taxon eller bara variation
hos L. borealis, men morfologiska övergångsformer
saknas. Sorediekornen är mindre och luckrare hos
detta taxon, som växer på skuggiga lodytor istället
för exponerat. Dessutom förekommer ofta en svart
förbålsliknande struktur. Ny för Halland 2002.

*Lepraria borealis. 5 lokaler. Lepraria borealis beskrevs
så sent som 1994 och kännetecknas av sin kemi, men
även av relativt grova sorediekorn. Arten växer på
både bark, jord och sten, samt mossa på sten, men
verkar i Sverige vara funnen mest på sten. Det mate-
rial som samlats i Halland och som tämligen säkert
hör till denna art växer på solexponerad silikatsten
av olika slag. Dessa exemplar har grova sorediekorn
och antydan till loberad kant på bålen. Ny för Hal-
land 2001.

*Lepraria caesioalba. 1 lokal. Sönnerbergen. En säker
kollekt av denna art samlades på en sluttande solex-
ponerad häll tillsammans med L. neglecta. Arten är

Fig. 43. Lecidea diducens förekommer på kustnära lokaler där den växer på både klappersten och klippor.
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sannolikt sällsynt i Hallands län, men även något
förbisedd. Ny för Halland 2003.

*Lepraria elobata. 2 lokaler. På skuggiga lodytor har vid
två tillfällen denna art samlats, först i Fågelsång vid
Lygnern och sedan på Ramnö. Enligt Foucard växer
arten mest som epifyt, men som sådan är den ännu
inte känd från Hallands län. Arten kan eventuellt
kännas igen i fält på sin speciella grönblå färg. Ny
för Halland 2003.

Lepraria incana. 10 lokaler. Denna allmänna och tåliga
art har i stor utsträckning negligerats i denna inven-
tering och sannolikt finns den på många fler platser.
Arten har mest samlats på relativt skuggiga platser,
på lodytor, basen av block etc.

Lepraria lobificans. 19 lokaler. Fyndstatistiken säger att
detta är en av vanligaste Lepraria-arten på sten, trots
att arten förbisetts på många platser i början av in-
venteringen. Den är relativt vanliga på skuggig sten
och på mossa på sten.

Lepraria membranacea. 33 lokaler. På skuggiga lodytor
är det L. membranacea som är den vanligaste Lepra-
ria-arten och den kan dominera vissa ytor. Få belägg
har kontrollerats kemiskt så L. vouauxii kan dölja
sig i fyndsiffran. Denna art är dock huvudsakligen
en epifyt på ädellövträd.

Lepraria neglecta. 16 lokaler. En av de sedan länge be-
skrivna arterna av Lepraria är L. neglecta. Den är en
av de vanligaste arterna på främst exponerad silikat-
sten, men ibland finner man den även på lite skuggig-
are lokaler.

*Lepraria rigidula. 3 lokaler. Denna art är en av de rela-
tivt nybeskrivna arterna i släktet, som på sina håll i
Norge kan dominera över andra arter av Lepraria.
Den kan växa både epifytiskt och på sten, men i Hal-
land är bara förekomster på beskuggad sten kända.
Arten är säkerligen förbisedd för det första fyndet
gjordes under stereoluppen i en annan kollekt av
Lepraria och blev på så viss uppmärksammad. De
luckra sorediekornen med utskjutande hyfändar går
att känna igen under luppen. Ny för Halland 2001.

*Lepraria umbricola. 1 lokal. Dömestorp. Redan första
exkursionsdagen hittades denna art på basen av en
klibbal i ett alkärr på nordsluttningen av Hallands-
åsen. Den var då känd i landet i övrigt bara från
Skåne, men har sedan hittats även i Blekinge. Den
speciella gröna färgen går att känna igen i fält. Ke-
miskt intar arten en unik ställning i släktet då den
innehåller bara thamnolsyra. Ny för Halland 2001.

Leprocaulon microscopicum. 4 lokaler. I anslutning till
relativt skugga lodytor kan man ibland träffa på denna
lilla och sköra art. Den är spridd men ovanlig i vissa
landskap.

Lichina confinis. 10 lokaler. Denna havsstrandsart före-
kommer främst på exponerade strandklippor strax
ovan eller i strandlinjen. Den är inte en av de vanli-
gare arterna, utan visar en kräsnare karaktär och på-
träffas bara här och där, ofta i smärre mängder i täm-
ligen exponerade lägen.

*Melanelia disjuncta. 2 lokaler. Denna art har en huvud-
sakligen nordlig utbredning och är sällsynt i söder.
Arten föredrar exponerad silikatsten och hittades dels

på ett block en betesmark och dels på ett block i en
skogsglänta. Ny för Halland 2001.

Melanelia fuliginosa v. fuliginosa. 37 lokaler. Av de båda
varieteterna av denna art har bara stenformen note-
rats, vanligtvis på exponerad silikatsten. Den är fun-
nen vid kusten såväl som i inlandet och är en av de
vanligaste arterna.

Melanelia panniformis. 2 lokaler. Även denna art är nordlig
och har bara spridda förekomster i söder. Arten hitt-
ades på en exponerad klippa i Virsehatt och på ett
block i betesmark i Björkekullen.

*Melanelia sorediata. 7 lokaler. Arten liknar mycket M.
disjuncta, men är något vanligare än denna i söder.
Trots det var arten inte känd från Halland tidigare.
Fynden gjordes på exponerad silikatsten, främst i
inlandet. Ny för Halland 2001.

Melanelia subaurifera. 1 lokal. Vendelsö. På grenar av
olika lövträd är denna art inte ovanlig. På sten är den
dock en sällsynthet.

*Micarea bauschiana. 1 lokal. Valaklitt. Bara ett fynd gjor-
des av denna sällsynta Micarea-art. En handfull fynd
finns från Skåne upp till Värmland, men inga tidig-
are i Halland. Arten växer på beskuggad silikatsten,
gärna tämligen fuktigt. Ny för Halland 2001.

*Micarea botryoides. 7 lokaler. Detta är också en sällsynt
art med några få fynd i landet som helhet. De flesta
kända lokaler finns nu i Hallands län (Fig. 69). Ge-
nom sin ringa storlek är det dock mycket lätt att för-
bise arten där den sitter med sin stiftlika pyknid på
fuktig mossa på lodytor i skog. Ny för Halland 2001
och för Småland 2003.

Micarea erratica. 2 lokaler. På sten halvt begravda i mar-
ken växer ibland denna lilla art, som kan förväxlas
med L. promixta. Så hittades den i Haverdal, på små-
sten i sanden, men i Yttra Berg växte den på ett min-
dre block i ett röse. Arten är inte speciellt vanlig och
bara ett drygt 30-tal fynd finns upp till mellersta
Sverige.

Micarea lignaria. 12 lokaler. På sten är denna art den van-
ligaste arten i släktet och uppträder på många lod-
ytor i skog.

*Micarea lutulata. 11 lokaler. Arten är nästan lika vanlig
i Halland som föregående art, men är tidigare förbi-
sedd där den växer på lodytor i skog. I Sverige som
helhet är den dock ovanligare och bara ett knappt
20-tal fynd finns utanför Halland. Ny för Halland
2001 (Fig. 44, Fig. 70).

*Micarea myriocarpa. 6 lokaler. Ytterligare en art i släk-
tet som trivs på lodytor. Liksom flera andra arter i
släktet är den sällsynt eller åtminstone förbisedd, bara
en handfull förekomster är kända (Fig. 71). Ny för
Halland 2001.

Micarea peliocarpa. 1 lokal. Byaberget. Denna art är hu-
vudsakligen epifyt, men ibland finner den sig en plats
på någon fuktig stenyta.

Micarea sylvicola. 3 lokaler. Den sista arten i släktet som
växer på fuktig och skuggig silikatsten är M.
sylvicola, men den är vanligare än de flesta andra,
åtminstone lite längre norrut i landet.

Microcalicium arenarium. 1 lokal. Frodebjär. Denna pa-
rasit på Psilolechia lucida hittades på nämnda plats
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redan 1993, men har fortfarande bara tre kända lo-
kaler i länet. I Frodebjär växer den på lodytor av
stora block i en rasbrant. Lokalen är halvskuggig och
håller hög luftfuktighet.

Miriquidica deusta. 16 lokaler. På solexponerade klippor
och block finner man ibland denna skorplav, som
ofta är steril. Den karaktäristiska bålen, med sina
brunglänsande areoler med ljus kant, går dock att
känna igen ändå. På flera lokaler uppträdde den dess-
utom rikt fertil. De flesta av lokalerna ligger vid kus-
ten och bara några få i inlandet.

Miriquidica leucophaea. 15 lokaler. Denna art uppträder
däremot i hög utsträckning i inlandet, men finns också
vid kusten. Arten är inte heller lika beroende av sol
som M. deusta, utan kan växa i lite skuggigare läg-
en. De flesta fynd i Syd- och Mellansverige är tidig-
are gjorda i Bohuslän och Västergötland.

Miriquidica pycnocarpa. 4 lokaler. Denna lilla skorplav
är betydligt sällsyntare än de båda föregående. In-
tressant är att tre av de fyra fynden är gjorda i gam-
mal gårdsmiljö på rösen, block och stenmurar. Det
fjärde fyndet är i ett klapperstensfält.

*Muellerella pygmaea var. pygmaea. 4 lokaler. På Lecidea
lapicida och L. fuscoatra hittades några gånger denna
parasit, med sina små svarta perithecier som invade-
rar värdens bål eller apothecier. Arten påträffades på
block och klippor, främst vid kusten. Ny för Halland
2001.

Mycobilimbia sabuletorum. 1 lokal. Nissaström. På gamla
kanaler med cementväggar utmed Nissans strand hit-
tades denna art i skuggigt läge växande på mossa.
Arten förefaller att vara sällsynt i länet då bara ett
fåtal äldre fynd är kända.

Mycoblastus sanguinarius. 3 lokaler. Arten är vanlig på
sura trädslag i skuggig miljö, men förekommer ibland
på sten.

Neofuscelia loxodes. 33 lokaler. Vanlig på exponerad
silikatsten i både inlandet och vid kusten.

Neofuscelia pulla. 33 lokaler. Uppträder i stor utsträck-
ning på samma lokaler som föregående art, men har
något högre krav på näring. Den växer därför ofta på
något näringsberikade block, klippor och hällar el-
ler på näringsrikare sten.

Neofuscelia verruculifera. 2 lokaler. På exponerat block
och på en amfibolitklippa hittades denna art, som
förefaller vara vanligast i Skåne. Arten är noterad
bara en gång tidigare i Halland och två gånger under
denna inventering, något som indikerar att arten kan
vara sällsynt i landskapet.

Ochrolechia androgyna. 12 lokaler. Detta är en mångfor-
mig art som troligen bör delas upp i flera arter. På
silikatsten finns en form som gärna växer på lodytor,
helst i något skuggigare läge. De andra formerna fö-
rekommer på bark.

Ochrolechia parella. 7 lokaler. Här och där träffar man
ibland på denna art som inte är alltför vanlig i Hal-
land. Den hittades i olika habitat, bl.a. på klapper-
sten, på lodytor, hällar och på stenmurar, ibland skug-
gigt och ibland exponerat.

Opegrapha calcarea. 1 lokal. Varbergs fästning. Bara ett
drygt 20-tal fynd i hela landet är gjorda av denna art,
varav ett tidigare i Halland. Arten hittades på nord-
sidan av en sandstenmur påverkad av murbruk.

Opegrapha gyrocarpa. 15 lokaler. På större lodytor i skog
brukar man träffa på denna art, som i färskt tillstånd
lyser med sina orange soral (Fig. 45). Ytterst sällan
är den dessutom fertil. Lodytan bör dock vara rela-
tivt torr för att arten ska trivas. Utanför Halland finns
inte så många fynd, men sannolikt är den något för-
bisedd (Fig. 72).

Opegrapha lithyrga. 1 lokal. Brogård. Santesson (2004)
tar inte upp detta taxon på artnivå utan inkluderar

Fig. 44. Micarea lutulata visade sig under inventeringen förekomma flerstädes på fuktiga och skuggiga lod-
ytor.
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den i O. vulgata, som växer på träd. I den brittiska
floran har den dock artstatus och därför behandlar
även jag denna sällsynta skorplav på artnivå. Den
växte skuggigt på ett block vid ån tillsammans med
Bacidia carneoglauca och B. viridifarinosa.

Ophioparma ventosum. 9 lokaler. Detta är en nordlig art
med spridda förekomster i söder. I Halland påträffas
den både vid kusten och i inlandet, främst på klip-
por.

Parmelia omphalodes. 30 lokaler. På lodytor av block och
klippor trivs denna bladlav, som är spridd i stora delar
av länet.

Parmelia saxatilis. 55 lokaler. Detta är inventeringens
vanligaste lav och den förekommer på praktiskt ta-
get alla typer av silikatsten, mest exponerat men även
i skuggiga lägen.

Parmelia sulcata. 7 lokaler. Är huvudsakligen en epifyt,
men uppträder inte sällan även på sten.

Parmelina pastillifera. 1 lokal. Ramnö. På en enda lokal
hittades denna sällsynta art. Den växte sparsamt på
en flat klipphäll strax ovan stranden. I Bohuslän finns
ett fåtal fynd gjorda på senare år. Rödlistad i hot-
kategori EN. Ny för Halland 2003.

Parmelina tiliacea. 1 lokal. Vendelsö. På ett enda block
på stranden på Vendelsö hittades denna vackra blad-
lav, som tidigare var rödlistad. På senare år har dock
många nyfynd gjorts varför arten nu tagits bort från
rödlistan. Fynd på sten är numera mycket ovanligt
men var förr inte lika uppseendeväckande.

Peltigera canina. 3 lokaler. Allmän art som förbisetts nå-
got under inventeringen. Växer på marken.

Peltigera hymenina. 7 lokaler. Arten har få fynd i länet,
men bör inte vara speciellt ovanlig. Växer på mar-
ken.

Peltigera membrancea. 1 lokal. Frodebjär. Arten är min-

dre allmän och förekommer både på marken och på
trädbaser.

Peltigera polydactyla. 2 lokaler. Arten är vanligare norrut,
men mindre allmän i söder. Växer på marken.

Peltigera praetextata. 6 lokaler. Denna art uppträder of-
tast på trädbaser, mer sällan på sten. Fynden under
denna inventering är gjorda på skuggiga lodytor och
block.

Pertusaria amara. 2 lokaler. Denna utpräglade epifyt hopp-
ar också över på sten ibland, då på sidan av block
eller en stenmur.

Pertusaria aspergilla. 44 lokaler. Detta är sannolikt en av
de allra vanligaste arterna på sten, mest i skuggiga
miljöer, men även på sidan av block och klippor i
öppnare miljöer.

Pertusaria coccodes. 1 lokal. Yttra Berg. Denna epifyt är
mycket ovanlig på sten och växer huvudsakligen på
äldre bokar och ekar.

Pertusaria corallina. 18 lokaler. Bara ett fynd i Halland
var tidigare känt av denna art, men den har uppen-
barligen varit kraftigt förbisedd. Den växer expone-
rat till halvskuggigt på sten av olika slag. Inte sällan
är den värd för parasiten Sclerococcum sphaerale.

Pertusaria flavicans. 1 lokal. Äskhult. På en lodyta i skog
i norra Halland hittades denna sällsynta art. Den är
känd från Halland tidigare men de flesta av förekom-
sterna ligger i Bohuslän. Inte heller där är den vanlig
utan får anses som en mycket sällsynt art i landet
som helhet.

Phaeophyscia nigricans. 2 lokaler. På cement hittades
denna art vid två tillfällen. Arten är vanligare på bark.

Phaeophyscia orbicularis. 2 lokaler. Även denna art är
vanligare på bark, men uppträder relativt allmänt på
cement.

Phaeophyscia sciastra 7 lokaler. Arten växer mest på

Fig. 45. Opegrapha gyrocarpa är en av de vackraste lavarna på lodytor i skog.
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näringsberikad silikatsten och på cement, t.ex. på
block i strandkanten av insjöar eller cementfunda-
ment vid kusten.

Physcia adscendens. 2 lokaler. Detta är en epifyt som ib-
land uppträder på cement eller näringsberikad silikat-
sten.

Physcia caesia. 12 lokaler. På fågelgödslade klippor och
block finner man denna art, dock helst vid vatten.
Kustlokalerna dominerar stort, men insjöar går också
bra.

Physcia dubia. 11 lokaler. Liksom föregående art trivs den
på näringsberikad sten och båda arterna uppträder
ofta på samma lokaler.

Physcia tenella. 16 lokaler. Nästan samtliga lokaler för
denna art avser det som tidigare benämndes v. ma-
rina. Denna form växer på havsstrandsklippor och
är starkare pigmenterad än v. tenella, som vanligen
växer epifytiskt.

*Placopsis lambii. 4 lokaler. Tre av de fyra lokalerna ligger
i gammal gårdsmiljö, där arten påträffades på block
och stenmurar. I Gårdshult växte arten dessutom rik-
ligt på en sipperhäll i ån. Även i Virsehatt noterades
arten på mindre block ute i ån. Arten skildes nyligen
ut från P. gelida och äldre fynduppgifter i södra
Sverige av denna art avser P. lambii. Ny för Halland
2001.

Placynthiella icmalea. 14 lokaler. På jord och gamla växt-
delar på marken är det inte svårt att leta upp denna
skorplav. Den är dock lätt att förbise.

Placynthiella oligotropha. 3 lokaler. Arten är säkert inte
ovanlig, även relativt få fynd har gjorts under inven-
teringen. Den växer lätt förbisedd på torv och hu-
mus.

Placynthiella uliginosa. 2 lokaler. Samma sak gäller för
denna art som för föregående.

*Placynthium flabellosum. 3 lokaler. På sten i bäckar och
åar har denna art hittats tre gånger. Lokalerna har
varit relativt exponerade, men arten tål att periodvis
vara under vatten. Ny för Halland 2001.

*Placynthium pannariellum. 1 lokal. Högvadsån vid
Kvarnbacken. På en stenhäll mitt i ån växte fina ex-
emplar av denna art, som är vanlig längre norrut,
men ansetts saknas i söder. Ny för Halland 2002.

*Placynthium rosulans. 1 lokal. Gäddevik. På en klippa i
strandlinjen vid Lygnerns strand hittades för första
gången denna art i Halland. Arten har bara ett 20-tal
kända förekomster i södra och mellersta Sverige. Ny
för Halland 2003 (Fig. 46).

Platismatia glauca. 10 lokaler. Som epifyt är arten ex-
tremt vanlig, speciellt i inlandet, men på sten är den
något sällsyntare.

*Polysporina lapponica. 15 lokaler. På exponerad silikat-
sten är denna art inte ovanlig, trots att den tidigare
inte var känd från landskapet. Ny för Halland 2001
(Fig. 73).

Polysporina simplex. 23 lokaler. Något vanligare än sin
släkting är dock denna art som är spridd på silikat-
sten i exponerade lägen.

Porina chlorotica. 21 lokaler. Detta är en karaktärsart för
rejält skuggiga lodytor och block, men inte fullt så
vanlig som sin släkting P. lectissima.

Porina lectissima. 32 lokaler. På många fuktiga och skug-
giga stenytor finner man denna pyrenokarp. Det kan
vara stenar i bäckar, lodytor småsten på marken eller
en sipperyta, men gemensamt för de flesta av lokaler-
na är att de är mer eller mindre beskuggade av skog.
Nästan alla lokaler ligger i inlandet.

Fig. 46. Placynthium rosulans skiljer sig från sina släktingar i bäckmiljöer bl.a. på den oftast ljusa apothecie-
kanten.
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Porocyphus coccodes. 1 lokal. Gäddevik. På en strand-
klippa vid Lygnerns strand påträffades denna lav, som
har cyanobakterier som fotobiont. Det var det andra
fyndet i Halland av denna art som får betraktas som
mindre allmän eller rent av ovanlig.

*Porocyphus kenmorensis. 1 lokal. Suseån-Hult. På en sten
i Suseån påträffades en liten mörk lav som efter
granskning av P.-M. Jørgensen i Bergen visade sig
vara denna art. Den är bara känd från några få plat-
ser i världen, bl.a. från Hanö i Blekinge där Hulting
fann den 1871. Dessutom finns några fynd i Finland
och på Brittiska öarna. Ny för Halland 2002.

Porpdia sp. 1 lokal. Valåsberget i Sandsjöbacka. Trots
analys av kemin (två okända ämnen) gick det inte att
bestämma denna art av Porpidia.

Porpidia cinereoatra. 2 lokaler. Förvånansvärt få lokaler
hittades för denna relativt vanliga Porpidia, som
visserligen bara hade en känd lokal i länet tidigare.
Arten påträffades dels på ett mossigt block i en glänta,
dels på en sipperyta i relativt exponerat läge.

Porpidia crustulata. 13 lokaler. Arten uppträder oftast på
småsten på marken, men den hittades även på större
block.

Porpidia glaucophaea. Enligt Fryday (2005) ska arten heta
P. rugosa.

Porpidia grisea. 11 lokaler. Denna relativt nybeskrivna
art har visat sig vara relativt vanlig i länet. Arten hit-
tades på större block, lodytor, stenmurar och rösen.
De flesta växtplatserna var antingen nordvända eller
skuggade av skog, men några få lokaler var expone-
rade.

Porpidia hydrophila. 14 lokaler. På sten i framför allt
bäckar och åar finner man relativt ofta denna röd-
listade art (Fig. 5). Den finns inte överallt utan ver-
kar föredra vattensystemen som rinner upp i Små-
land och laven saknas t.ex. på Hallandsåsens nord-
sluttning (Fig. 74). Sannolikt har vattenkemin bety-
delse för arten. Däremot verkar den tåla relativt starka
nivåskillnader på vattnet under året. De flesta före-
komsterna är dock i mindre vattendrag. Ett fynd finns
också vid Lygnerns strand och ett i ett sipperflöde på
en N-exponerad häll vid kusten. Rödlistad i kategori
NT.

Porpidia macrocarpa. 23 lokaler. Detta är en mycket va-
riabel art som uppträder i flera olika miljöer, t.ex.
sten i bäckar, sipperytor och exponerade block och
klippor.

Porpidia musiva. 2 lokaler. Bara två fynd gjordes av denna
relativt vanliga art, men den kan ha förbisetts något.
Fynden är gjorda på exponerade klippor. Enligt nya
rön bör P. musiva slås samman med P. cinereoatra
(Fryday 2005).

*Porpidia platycarpoides. 1 lokal. Västra Getterön. På en
O-exponerad, torr lodyta vid kusten hittades denna
mycket sällsynta art. Bara ett fynd vardera i Skåne
och i Västergötland finns utanför Halland. Lodytan
var inte beskuggad av buskar eller träd, men relativt
artfattig. Trots att arten aktivt sökts under hela inven-
teringen har den inte hittats på ytterligare lokaler.
Ny för Halland 2001 (Omslag framsida).

Porpidia rugosa. 1 lokal. Danska Fall. Det enda fyndet av

arten gjordes på klippor vid ett vattenfall i halvöp-
pen miljö. Arten är relativt ovanlig och har bara en
känd lokal i landskapet sedan tidigare. Arten hette
tidigare P. glaucophaea (Fryday 2005).

*Porpidia soredizodes. 9 lokaler. Denna art rapportera-
des först från Mellansverige av Muhr (1991). Samtid-
igt gjordes flera fynd av något som var mycket likt
P. soredizodes i Skåne. Vissa skillnader fanns dock
mellan de mellansvenska och sydsvenska kollekter-
na, och det var då oklart om de båda tillhörde P.
soredizodes. Detta borde utredas noggrannare, men
ligger utanför ramen för detta arbete. Det bör röra
sig om en art som varierar något. Det är inte sanno-
likt att P. soredizodes finns i Mellaneuropa, saknas i
Sydsverige och sedan återkommer i Mellansverige
samtidigt som det finns en mycket liknande art i Syd-
sverige. Därför rapporterar jag arten som P.
soredizodes. Fynd finns även från Småland, Skåne
och Gotland. Arten uppträder oftast steril på skugg-
iga block och lodytor, men ibland finner man den
även på exponerade lokaler. Ny för Halland och
Småland 2001.

*Porpidia speirea. 1 lokal. Järnmölle. På ett stort block i
betesmarken i Järnmölle hittades en Porpidia som
är sällsynt i de södra delarna av landet och föredrar
något kalkförande eller basisk sten, men på platsen
fanns snarare järnhaltiga block. Kollekten bestäm-
des till P. speirea och den har bekräftats av B. Owe-
Larsson. Ny för Halland 2002.

Porpidia tuberculosa. 26 lokaler. Lik P. soredizodes, men
skiljer sig kemiskt, är vanligare och förekommer
dessutom i större utsträckning på exponerade plat-
ser.

Protoparmelia atriseda. 10 lokaler. Som parasit på gula
Rhizocarpon-arter kan man ibland finna denna bruna
skorplav. Den är relativt ovanlig men förekommer
på solexponerade klippor och block både vid kusten
och i inlandet.

Protoparmelia badia. 8 lokaler. Denna art är mycket van-
lig i fjällen men betydligt ovanligare längre söderut.
I Halland är fynden spridda från söder till norr och
växtplatserna varierar från murar och block till
exponerade klippor.

*Protoparmelia picea. 1 lokal. Sönnerbergen. Denna säll-
synta art är bara känd från Bohuslän tidigare, där
den växer på kustklippor. Fyndet i Halland var dock
inte oväntat. Bara ett exemplar hittades på en expo-
nerad klippa en bit från stranden (Fig. 47). Ny för
Halland 2003.

*Protothelenella corrosa. 1 lokal. Äskhult. Från meller-
sta Sverige och norrut finns denna art mindre all-
mänt. Det var därför överraskande att finna den i
Halland, där den växte på en stenmur. Den växte långt
ner på en sten som skuggas av vegetation. Ny för
Halland 2002.

Pseudevernia furfuracea. 21 lokaler. Denna art är vanli-
gast som epifyt, men även ofta förekommande på
stenblock och klippor i exponerad miljö.

Psilolechia lucida. 34 lokaler. På sten i regnskyddade lä-
gen, t.ex. på stenmurar och under överhäng, finner
man ofta denna gulgröna skorplav.
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*Pterygiopsis lacustris. 4 lokaler. Arten har cyanobakterier
som fotobiont och växer på sten i vattenlinjen vid
insjöar (Fig. 48). Den beskrevs 1990 av P. M.
Jørgensen och R. Santesson från Småland, där arten
är känd från två lokaler. Dessutom finns något fynd
på Brittiska öarna. Detta är således en mycket säll-
synt art, men sannolikt något förbisedd. Ny för Hal-
land 2002.

Pycnothelia papillaria. 3 lokaler. Denna art är inte ovan-
lig i landet som helhet men mindre allmän i sydli-
gaste Sverige. Arten växer på fuktig jord i exponer-
ade lägen vid kusten.

Pyrrhospora rubiginans. 13 lokaler. På torra lodytor i skog
finner man ibland denna art som får betraktas som

mindre allmän eller sällsynt (Fig. 75). Den verkar
dock ha sin tyngdpunkt på västkusten.

*Racodium rupestre. 8 lokaler. Denna art växer på fuk-
tiga lodytor i skog, i princip i samma miljö som Cysto-
coleus ebenus, från vilken den inte går att skilja i
fält. Eventuellt uppträder de sällan tillsammans, vil-
ket bör undersökas närmare. Ny för Halland 2001
(Fig. 76).

Ramalina cuspidata. 4 lokaler. Denna art är svår att skilja
från R. siliquosa och de förekommer båda på kust-
klippor, främst på lodytor. Det förefaller dock som
R. cuspidata är något sällsyntare än denna.

Ramalina farinacea. 1 lokal. Västra Getterön. Denna epi-
fyt växer bara sällan på sten och är dessutom svår-
skild från R. subfarinacea. Flertalet fynd bör dock
vara R. subfarinacea.

Ramalina polymorpha. 12 lokaler. På block och klippor
vid kusten finner man inte sällan denna brosklav.
Platserna är ofta något fågelgödslade.

Ramalina siliquosa. 14 lokaler. Detta verkar vara den van-
ligaste Ramalina-arten på sten vid kusten. Den är
mycket lik R. cuspidata, men det inbördes förhål-
landet i frekvens i Halland stämmer bra med fynd-
data i herbarierna från andra landskap.

Ramalina subfarinacea. 9 lokaler. Mycket lik och svår-
skild från R. farinacea, men är den vanligare av de
båda på sten i exponerade lägen. Arten uppträder
främst vid kusten.

Rhizocarpon amphibium. 4 lokaler. Detta är en sällsynt
art i södra och mellersta Sverige, så även i Halland
(Fig. II). Sannolikt är den något förbisedd, men inte
vanlig. Den förekommer på stenar i bäckar och åar
samt vid sjöstränder. Fynden är gjorda i inlandet på
ställen med näringsfattigt vatten.

Rhizocarpon badioatrum. 1 lokal. Vendelsö. På en flat,

Fig. 47. Protoparmelia picea förekommer främst i Bo-
huslän, men nu även på en lokal i Halland.

Fig. 48. Pterygiopsis lacustris är ytterligare en av länets stoltheter då den bara finns här och i Småland.
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låg klipphäll växte denna art helt exponerat. Arten är
relativt ovanlig i södra Sverige, men allmän i norr.
Ett gammalt fynd finns från Halland.

Rhizocarpon cinereovirens. 2 lokaler. På sten vid ån Ass-
man hittades två lokaler inte långt från varandra, näm-
ligen i Gårdshult och vid Danska Fall. Arten verkar
föredra platser nära vatten och är relativt sällsynt i
södra Sverige.

Rhizocarpon distinctum 14 lokaler. Allmän art som ofta
växer på sten i människors närhet. Därför finns den
på nästan alla reservat med gårdsmiljö. Den före-
kommer dock även på klippor, klappersten och block
som inte bär spår av människan.

Rhizocarpon geminatum. 4 lokaler. Detta är en relativt
ovanlig art i sydligaste Sverige. Den hittades på två
lokaler vid Lygnerns strand, vid en damm och på en
sipperyta vid kusten.

Rhizocarpon geographicum. 50 lokaler. Detta är en av
inventeringens vanligaste arter och växer på sten av
en mängd slag i båda exponerade och skuggiga mil-
jöer. Bäst trivs den dock i solexponerade lägen.

Rhizocarpon hochstetterii. 22 lokaler. På skuggiga lod-
ytor och block i skog finner man tämligen ofta denna
lav. Det är ofta den enda arten i släktet man finner på
riktigt skuggiga platser. Den tål även fuktiga lodytor
där få andra arter trivs.

Rhizocarpon lavatum. 15 lokaler. Arten är främst knuten
till sten i bäckar och vid sjöstränder, men ibland före-
kommer den på torrare lokaler.

Rhizocarpon lecanorinum. 39 lokaler. Något ovanligare
än sin släkting R. geographicum, men ändå en av de
vanligaste arterna på silikatsten. En skillnad är dock
att R. lecanorinum inte tål skuggiga lokaler på samma
sätt som R. geographicum.

Rhizocarpon oederi. 5 lokaler. Denna art växer på järn-
haltig sten och är därför relativ ovanlig. Fynden är
gjorda på stenmurar, rösen och stora block i exponer-
ad miljö.

*Rhizocarpon polycarpum. 4 lokaler. Arten verkar före-
dra platser nära vatten eller klippor med sipperflöden,
som det finns gått om i länet. Den är dock inte vanlig
och får betraktas om mindre allmän. Ny för Halland
2001.

Rhizocarpon reductum. 27 lokaler. Detta är den vanligaste
arten av de grå kartlavarna. Arten bildar ganska ofta
bestånd, men kanske huvudsakligen när den uppträ-
der som pionjär. Den förekommer även som inslag
mellan andra arter i mosaik på exponerade stenytor.
Den är vanligast i torra lägen, men fynd vid bäckar
och sjöstränder är inte ovanliga.

Rhizocarpon richardii. 16 lokaler. Denna kartlav växer
tämligen ofta på strandklippor ovanför Caloplaca-
och Lecanora-bältena. Det är den kartlav som går
närmast havsstranden och som dessutom är knuten
till denna miljö. Den breda svarta förbålen gör den
relativt lätt att känna igen.

Rhizocarpon rubescens. 1 lokal. Hördalen. Längst upp på
ett av bergen i Hördalens naturreservat hittades denna
ovanliga lav. Bara ett fynd finns i landskapet sedan
tidigare. Fyndet gjordes på en klippa i exponerat läge.

*?Rhizocarpon sp. 1. 2 lokaler. Två gånger har detta taxon
hittats under inventeringen. Det skulle kunna röra
sig om en R. polycarpum som har fått färgade spo-
rer, något som sker ibland.

Rhizocarpon sp. 2. 1 lokal. Kollekten har inte kunnat be-
stämmas, eventuellt beror det på att den parasitera-
des av Muellerella pygmaea.

Rhizocarpon subgeminatum. 3 lokaler. Detta är en av de

Fig. 49. Rimularia badioatra hittades bara på en lokal och är mycket sällsynt.
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sällsyntaste kartlavarna och i Halland finns bara ett
fynd tidigare. Arten hittades två gånger på större
block i betesmarker och en gång i sippervatten på en
häll.

*Rhizocarpon timdalii. 3 lokaler. Denna art beskrevs som
ny för vetenskapen bara för ett par år sedan (Ihlen &
Fryday 2002). När arten hittades i Halland 2001 var
den fortfarande obeskriven. Utanför Halland finns
fynd från Småland, Bohuslän, Västergötland, Söder-
manland och Värmland. I Halland hittades den på
block vid vatten två gånger och i sippervatten på häll
en gång. Ny för Halland 2001.

Rimularia badioatra. 1 lokal. Taxonomin runt denna Rim-
ularia-art är totalt förvirrande då ingen litteratur är
den andra lik (Fig. 49). Enligt min tolkning är dock
arten känd från landskapet tidigare, men den är
mycket sällsynt. Arten hittades på lodyta av en be-
skuggad klippa vid Högvadsån.

Rimularia furvella. 24 lokaler. Denna art är allmän och
förekommer på solexponerade klippor och block
både i inlandet och vid kusten.

*Rimularia gyrizans. 1 lokal. Det finns bara några få
spridda fynd av arten i landet och den är inte känd
från Halland tidigare. Den växte på en svagt slutt-
ande klipphäll i exponerad miljö. Ny för Halland
2003.

Rimularia insularis. 1 lokal. Fjärehals. Trots idogt letande
har bara ett fynd gjorts av denna parasit, som växer
på bålar av Lecanora rupicola. Fyndet gjordes på en
strandklippa.

Rinodina atrocinerea. 10 lokaler. Bara ett fynd i Halland
fanns tidigare, men det har visat sig att arten är förbi-
sedd i landskapet. Arten växer på lodytor i inte allt-
för skuggigt läge, på block och exponerade klippor i

både inlandet och vid kusten (Fig. 77).
Rinodina confragosa. 3 lokaler. Denna art är egentligen

inte så ovanlig, men bara ett gammal fynd har gjorts
i landskapet. Arten hittades två gånger på skuggiga
lodytor och en gång på en låg, svagt kalkförande
klippa nära havet.

*Rinodina fimbriata. 2 lokaler. Brogård. På en mycket
låg klippa i Fylleån växte denna mycket sällsynta
Rinodina-art (Fig. 50). Dessutom hittades den på en
strandklippa vid Lygnern, dock strax väster om
Gäddeviks naturreservat. Arten är knuten till fuktiga
platser nära vatten och har bara en handfull kända
lokaler i landet. Sannolikt bör arten rödlistas. Ny för
Halland 2001.

Rinodina gennari. 18 lokaler. Detta är en karaktärsart på
havsstrandsklippor och saknas sällan. Den växer ofta
med bl.a. olika Lecanora-arter och Catillaria chaly-
baea.

Rinodina interpolata. 3 lokaler. På skuggiga, men torra
lodytor och under överhäng hittar man ibland denna
art. I Björkekullen växte den dock på ett block i ett
skogsbryn. Arten är ovanlig i stora delar av Göta-
och Svealand, men relativt många fynd finns i Bo-
huslän, Västergötland och Värmland.

*Rinodina teichophila. 1 lokal. Varbergs fästning. På ut-
sidan av muren av Varbergs fästning växte denna säll-
synta art, som bara har spridda förekomster i södra
Sverige. Muren är gjord av sandstensblock, vilket är
ett typiskt substrat för arten. Ny för Halland 2002.

Ropalospora atroumbrina. 1 lokal. Valåsberget i Sand-
sjöbacka. På en skuggig lodyta hittades lite rester av
denna sällsynta art. Arten är känd från spridda lokal-
er i landets södra halva, men är vanligast i Bohuslän.
Den växer helst på nordvända, men exponerade lod-

Fig. 50. Rinodina fimbriata växer fuktigt vid vattendrag och är mycket sällsynt i landet.
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ytor och block. Arten har sannolikt gått tillbaka ge-
nom att betet upphört på många ställen och loka-
lerna växt igen.

Sarcogyne clavus. 3 lokaler. På sten nära vatten hittades
denna art; två gånger vid Lygnerns strand och en gång
på block mitt ute i Nissan. Arten är ojämnt spridd i
landet, men har fyra gamla förekomster i landskap-
et.

*Schaereria cinereorufa. 1 lokal. Näsbokrok. På klapper-
sten i exponerat läge gjordes det enda fyndet av denna
art. Ett gammalt, opublicerat fynd i Sandsjöbacka
finns också i mina samlingar. Ny för Halland 2001.

Schaereria fuscocinerea. 28 lokaler. På exponerad silikat-
sten är detta ingen ovanlig art utan snarare en av de
arter man bör hitta.

Sclerococcum sphaerale. 7 lokaler. Denna parasit har
Pertusaria corallina som värd och bildar mörka
konidiesamlingar på ytan av laven.

Scoliciosporum umbrinum. 24 lokaler. Denna art är lätt
att förbise där den sitter inklämd mellan de större
lavarna. Den förekommer både i exponerade och
skuggiga miljöer, ibland nära vatten och ibland helt
torrt.

Sorediös sp. 1 lokal. Sundsholm. En grönsorediös bål på
mossa på en lodyta har inte kunnat bestämmas. Ke-
misk undersökning gav bara oidentifierbara ämnen.

Sorediös sp. 2 lokaler. 1 lokal. Lintalund. På ett röse hitta-
des denna art som påminner om någon Ochrolechia,
men ingen art stämmer helt.

Sphaerophorus fragilis. 4 lokaler. I tre kustreservat och i
Sandsjöbacka hittades denna busklav. Arten är inte
så vanlig längst i söder men förekommer här och var
på hällar och klippor.

Sphaerophorus globosus. 9 lokaler. I ett antal inlands-
reservat med fuktiga lodytor och block hittades koral-
lav - den större, och något vanligare, släktingen till
föregående art.

Staurothele fissa. 13 lokaler. På sten i bäckar och vid sjö-
stränder är denna art inte ovanlig och kan dessutom
kännas igen i fält då ingen annan art har brun bål och
höga, branta perithecier. Några fynd är även gjorda i
hällkar och på sipperytor vid kusten.

Stereocaulon dactylophyllum. 4 lokaler. Denna art hitta-
des på block och klippor i öppna betesmarker i
inlandet.

Stereocaulon evolutum. 15 lokaler. Detta är den vanligaste
arten i släktet i Halland och uppträder med kuddlik-
nande bålar på hällar, klippor, block och stenmurar i
exponerade lägen.

Stereocaulon pascale. 4 lokaler. Denna art påträffas främst
i sand och grus, men även löst fäst till sten i halv-
öppna lägen.

Stereocaulon pileatum. 9 lokaler. Av de sorediösa arterna
är detta den vanligaste. Arten uppträder på block och
klippor i öppna till halvöppna miljöer.

Stereocaulon saxatile v. evolutoides. 3 lokaler. Arten hit-
tades två gånger på sten vid vatten och en gång på
ett block i en öppen betesmark.

Stereocaulon subcoralloides. 3 lokaler. Arten hittades på
en klippa vid en å, på ett block i öppet läge samt på
en nordvänd klippa.

Stereocaulon tomentosum. 3 lokaler. Funnen på klapper-
sten vid havet, stenmurar och block.

Stereocaulon vesuvianum. 3 lokaler. Funnen på klipphäll,
stenmur och block i öppet läge.

*Stigmidium fuscatae. 7 lokaler. Denna parasit på
Acarospora fuscata är sannolikt mycket förbisedd,
men ändå funnen flera gånger. Arten gör värden fint
svartprickig genom sina små perithecier. Ny för Hal-
land 2001.

*Stigmidium marinum. 1 lokal. Biskopshagen. Denna art
påstås växa parasitiskt på Verrucaria halophila och
är i landet kända bara från Skåne. I Halland hittades
den en gång, men på V. erichsenii, precis i strand-
linjen. Ny för Halland 2002.

*Stigmidium rivulorum. 2 lokaler. Dömestorp. På en obe-
stämbar Verrucaria och på V. praetermissa hittades
denna parasit på sten i två bäckar nära varandra. Ny
för Sverige och Halland 2002.

Stigmidium sp. 1 lokal. Dömestorp. Denna art påminner
om föregående men har större sporer och större peri-
thecier. Det är oklart om det rör sig om en annan art
eller ej, eller om det eventuellt är en obeskriven art.

Stigmidium sp. 2. Balgö. Det är oklart om detta är en art
av Stigmidium, men den påminner om S. marinum
och växer tillsammans med och på Verrucaria erich-
senii. Sporerna har rätt längd men är för smala för
att passa S. marinum.

Tephromela atra. 26 lokaler. Allmän art på silikatsten i
exponerade lägen, gärna på svagt gödslade fågel-
toppar och liknande platser, men även på block, sten-
murar och rösen.

Tephromela grumosa. 19 lokaler. Något ovanligare än fö-
regående art, men ändå tämligen allmän på solexpo-
nerade klippor, klappersten och block.

*Thelidium aff. rehmii. 1 lokal. Dömestorp. På en sten i
en bäck växte denna art som sannolikt tillhör släktet
Thelidium. Arttillhörigheten är dock oklar då inga
svenska arter passar. Det skulle kunna röra sig om T.
rehmii, som är känd från mellersta Europa. Ny för
Halland 2001.

Trapelia coarctata. 3 lokaler. Av Trapelia-arterna är denna
den ovanligaste. Den är funnen på sten i eller vid
vatten samt på en stenmur i öppen miljö.

Trapelia involuta. 21 lokaler. Detta är en starkt förbisedd
art som bl.a. förekommer på småsten i triviala mil-
jöer. Den växer även på lodytor, block och klippor i
halvöppna till öppna lägen.

*Trapelia obtegens. 19 lokaler. Även denna art är starkt
förbisedd i länet och förekommer på många olika
lokaler, t.ex. småsten, stenmurar, lodytor, block och
klippor. Ny för Halland 2001.

Trapelia placodioides. 16 lokaler. Detta är en förhållan-
devis nybeskriven art, som dock visat sig vara all-
män på exponerade hällar och klippor. Den är an-
märkningsvärt vanlig i gammal gårdsmiljö.

Trapeliopsis flexuosa. 2 lokaler. Denna art förekommer
mest på ved och bark, men ibland växer den på mar-
ken.

Trapeliopsis granulosa. 4 lokaler. Denna art växer mest
på marken och är vanligare än vad de fyra fynden
antyder.
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Trapeliopsis pseudogranulosa. 12 lokaler. På fuktig mossa
och jord på sten i skog hittar man tämligen ofta denna
art.

Tremolecia atrata. 1 lokal. Danska Fall. Denna art före-
drar järnhaltig sten, men hittades på ett block vid ett
vattenfall.

Tylothallia biformigera. 2 lokaler. De flesta lokaler för
denna art finns i Västergötland och Bohuslän, men
några få är även kända från Halland och Skåne. Laven
växer på nordvända stenytor som inte skuggas av
träd eller buskar, och är på så vis beroende av att det
hålls öppet genom bete eller röjning. Eventuellt har
den minskat, för dess miljö har på många ställen för-
störts genom igenväxning. De båda fynden gjordes
dels på en lodyta, dels på ett nordvänt block (Fig.51).

Umbilicaria deusta. 22 lokaler. Vanlig art på silikatklippor
och block i exponerade lägen.

Umbilicaria hirsuta. 9 lokaler. På exponerade silikat-
klippor och block vid kusten.

Umbilicaria polyphylla. 30 lokaler. Vanlig art på silikat-
klippor och block i exponerade lägen.

Umbilicaria polyrrhiza. 1 lokal. Gamla Varberg. Denna
navellav är vanligare norrut och hittades bara en gång.
Den är dock sannolikt något vanligare än så.

Umbilicaria spodochroa. 2 lokaler. Samma sak som skrevs
om föregående art gäller även för denna. Har dessa
arter minskat?

Verrucaria aethiobola. 12 lokaler. Av sötvattensarterna i
släktet är detta en av de vanligaste, men den finns
långt ifrån på alla lämpliga lokaler.

Verrucaria aff. hydrela. 4 lokaler. Den äkta V. hydrela
anges vara nordlig (Foucard 2001), men det är läm-
nat helt öppet vad allt material från andra delar av
Sverige är för något. Under inventeringen har flera
kollekter tagits som tidigare hade bestämts till denna
art, men nu är det oklart till vilken art man ska föra
detta material.

*Verrucaria aquatilis. 5 lokaler. Helt nedsänkt i vatten
brukar denna art undgå all uppmärksamhet. Dess-
utom är den svart och påminner bara om algöverdrag
(Fig. 52). Tittar man noggrant finner man dock i-
bland att det finns perithecier med små, nästan runda
sporer i. Då har man funnit V. aquatilis. Arten är dock
sannolikt ovanlig och belägg saknades tidigare från
Halland. Ny art för Halland 2001.

*Verrucaria ceuthocarpa. 10 lokaler. Av de marina arterna
har denna förbisetts kraftigt tidigare och även av mig
de första åren (Fig. 53). Den finns dock ofta på sten-
ar och block i strandkanten, i övre delen av V. maura-
bältet. Ny för Halland 2002.

Verrucaria erichsenii. 7 lokaler. Detta är en liten art som
man måste leta efter. Den finns precis i eller runt
vattenlinjen på havsstranden och växer på klippor,
block och stenar.

Verrucaria cf. funckii. 1 lokal. Strattebo. På ett stort block
på Fegens strand samlades en lav som påminner V.
funckii, men bestämningen är trots det osäker. Skulle
den vara riktig är arten ny för Halland.

Verrucaria cf. fusconigrescens. 1 lokal. Gäddevik. På en
strandklippa, två meter över vattenlinjen, vid
Lygnerns södra strand samlades en art som starkt på-
minner om V. fusconigrescens. Detta är en sällsynt
art och taxonomin är osäker för denna grupp. Därför
får bestämningen betraktas som preliminär.

Verrucaria halophila. 2 lokaler. Detta är en sällsynt marin
art som är svår att hitta. Den liknar dessutom V. erich-
senii. På de båda fyndplatserna växte arten på mind-
re block i eller strax ovanför vattenlinjen.

*Verrucaria internigrescens. 10 lokaler. Ovanför de strikt
marina arterna finner man inte sällan denna art, som
kan täcka större ytor på hällar och klippor, där den
bildar ett mörkt överdrag. Ny för Halland 2001.

*Verrucaria latebrosa. 11 lokaler. Denna art påminner
mycket om V. aethiobola, både i morfologi och växt-

Fig. 51. Tylothallia biformigera förekommer sällsynt i norra Halland, men är vanligare i Bohuslän.
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strax ovan vattenlinjen.
*Verrucaria mucosa. 1 lokal. Särö Västerskog. På några

block i strandlinjen gjordes det enda fyndet under
inventeringen (Fig. 54). Tidigare fynd finns från Bo-
huslän och Skåne, men det är bara en handfull lokal-
er. Arten är lätt att känna igen så den är med all sä-
kerhet sällsynt i Halland. Ny för Halland 2003.

Verrucaria muralis. 3 lokaler. På murbruk och cement fö-
rekommer ibland denna art. Den växer även på ren
kalksten, men i Halland får den hålla till godo med

plats. Trots det uppträder de inte så ofta tillsammans.
Eventuellt föredrar V. aethiobola något näringsrik-
are vatten än V. latebrosa. Ny för Halland 2001 (Fig.
78).

Verrucaria margacea. 1 lokal. Gäddevik. Arten hittades
på en strandklippa vid Lygnerns strand, 2 m ovan
vattenlinjen.

Verrucaria maura. 16 lokaler. På alla havsstrandslokaler
med klippor finner man denna svarta skorplav, som
får klipporna att se ut som om de hade ett oljebälte

Fig. 52. Verrucaria aquatilis är med sin nästan svarta bål lätt att förbise där den växer i mindre vattendrag.

Fig. 53. Verrucaria ceuthocarpa har en karaktäristisk bredsprucken bålstruktur som gör arten igenkännbar i
fält.
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människoskapade miljöer.
*Verrucaria nigrescens. 5 lokaler. På Öland och Gotland

är denna art dominerande på många kalkstenslokal-
er. I kalkfattiga områden finner man den oftast på
trädgårdsmurar, cementfundament, husgrunder och
dylikt. Trots att arten uppges finnas från Sk–TL finns
inga belägg i herbarierna från Halland. Ny för Hal-
land 2002.

*Verrucaria pachyderma. 3 lokaler. Denna relativt säll-
synta art hittades på tre lokaler på sten som ofta lig-
ger helt under vatten (Fig. 55). Två av lokalerna ut-
görs av åstränder medan en tredje lokal är sjöstrand.
Ny för Halland 2002.

*Verrucaria praetermissa. 5 lokaler. Detta är en av de mer
”kända” sötvattensarterna, kanske för att den är re-
lativt lätt att känna igen på sin ljusa bål (Fig. 56).

Fig. 54. Verrucaria mucosa har en slät, olivgrön bål med insänkta perithecier och växer i strandlinjen vid
kusten.

Fig. 55. Verrucaria pachyderma påminner om V. mucosa, men växer i sötvatten.
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Den är mycket sällsynt i landet, utom möjligen i
Skåne. I Halland hittades arten på Hallandsåsens
nordsluttning där vattnet håller hög näringshalt, till
skillnad från många av vattendragen och sjöarna i
andra delar av länet. Dessutom hittades den i Bro-
gård. Ny för Halland 2001.

*Verrucaria rheitrophila. 4 lokaler. Liksom föregående
art hittades denna i bäckarna på Hallandsåsens nord-
sluttning (Fig. 57). Arten är spridd men ovanlig. Ny
för Halland 2001.

Verrucaria sp. 1. 7 lokaler. Denna sötvattensart hittades
på flera lokaler, men passar inte in på någon art i

Foucards lavflora eller annan bestämningslitteratur
och kan vara obeskriven. Lokalerna fördelar sig re-
lativt jämnt i landskapet och utgörs av dels å-, dels
sjöstränder.

Verrucaria sp. 2. 2 lokaler. Vid bestämningen av dessa
båda kollekter hamnar man på V. maculiformis, men
kollekterna är sinsemellan olika och ingen av dem
stämmer med de få kollekter som finns i herbarierna
av den arten. Den ena kollekten samlades på en tegel-
bit och den andra på en cementklump i ett röse.

Verrucaria sp. 3. 1 lokal. Gäddevik. Denna art samlades
på en strandklippa vid Lygnerns strand, men har inte

Fig. 56. Verrucaria praetermissa förekommer spridd i Skåne men är mycket ovanlig i Hallands län.

Fig. 57. Verrucaria rheitrophila förekommer i sötvatten, men är mycket sällsynt i länet.
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Fig. 58. Xanthoria aureola växer huvudsakligen på havsstränder och känns ofta igen på de rikligt förekom-
mande och smala loberna i centrum av bålen samt att den sällan är fertil.

gått att bestämma med någon större säkerhet.
Verrucaria sp. 4. 2 lokaler. På två lokaler samlades en art

som har runda sporer och tjock ljus bål. En sådan
Verrucaria finns inte i litteraturen. Det enda fyndet
gjordes på ett silikatblock på stranden och det andra
fyndet gjordes på en låg, svagt kalkförande klippa
strax ovan stranden. Arten är mycket karaktäristisk
och kan vara obeskriven. Ny för Halland 2003.

Verrucaria sp. 5. 1 lokal. Brogård. På en sten vid Fylleån
hittades denna art som påminner om V. fuscolurida,
men denna är bara känd från TL.

Verrucaria umbrinula. 2 lokaler. Denna art är en av de få
rent terrestra Verrucaria-arterna som hittades under
inventeringen. Den är lätt förbisedd och växer helt
trivialt. I Halland hittades den på ett silikatblock på
en mindre äng och vid basen av en lodyta i halv-
skuggigt läge. Totalt sett är det mycket få fynd av
arten i landet.

Xanthoparmelia conspersa. 44 lokaler. Av alla bladlavar
är detta en av de vanligaste och den växer på de flesta
solexponerade silikatklippor, block och stenmurar.

Xanthoparmelia mougeotii. 32 lokaler. Liksom föregående
art är detta en karaktärsart på många klippor, block
och stenmurar, men är dock inte fullt så vanlig.

Xanthoparmelia tinctina. 14 lokaler. På strandklippor
ovanför de rent marina arterna förekommer denna
art. Den växer helst på flata hällar och trivs inte lika
bra på vertikala ytor.

*Xanthoria aureola. 17 lokaler. Denna art har länge för-
växlats med både X. parietina och X. calcicola. Ar-
ten är knuten till havsstrandsklippor och är sällan
fertil i Sverige, till skillnad mot X. parietina, som
den ofta växer tillsammans med. X. aureola går dock
ofta längre ned mot stranden är denna och har fler,
smalare och lösare lober än X. parietina (Fig 58).
Detta förhållande har nyligen uppdagats av L. Lind-
blom (Lindblom & Ekman 2004). I Halland saknas i
princip aldrig denna art på strandklipporna i ett re-
servat. Ny för Halland 2002.

*Xanthoria calcicola. 1 lokal. Varbergs fästning. Arten
hittades på både in- och utsidan av fästningsmurar-
na, fläckvis rikligt. I Skåne finner man merparten av
lokalerna för denna rödlistade art. Där växer arten
huvudsakligen på kyrkogårdsmurar. Fynd finns även
på Visby ringmur, Kalmar slott och nu på Varbergs
fästning. Rödlistad i kategori NT. Ny för Halland
2002.

Xanthoria candelaria. 12 lokaler. Denna vanliga art har
hittats, eftersom arten är gynnad av gödning, nästan
uteslutande på fågeltoppar längs kusten. Annars fö-
rekommer den oftast på ädellövträd.

Xanthoria parietina. 18 lokaler. På havsstränder finner
man ofta denna orange bladlav, men arten växer även
på tak, murar, väggar, cement etc.

Xanthoria polycarpa. 1 lokal. Västra Getterön. På ett block
ovan stranden hittades denna art som normalt växer
epifytiskt.
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Appendix 4. Utbredningskartor

Fig. 59. Acarospora atrata. 15 lokaler.

Fig. 61. Buellia badia. 9 lokaler.

Fig. 60. Aspicilia simoënsis. 10 lokaler.

Fig. 62. Carbonea supersparsa. 9 lokaler.
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Fig. 66. Lecanora soralifera. 10 lokaler.

Fig. 63. Cystocoleus ebenus. 9 lokaler. Fig. 64. Fuscidea praeruptorum. 31 lokaler.

Fig. 65. Lecanora gangaleoides. 23 lokaler.
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Fig. 68. Lecidea promixta. 7 lokaler.

Fig. 69. Micarea botryoides. 7 lokaler. Fig. 70. Micarea lutulata. 11 lokaler.

Fig. 67. Lecidea confluentula. 15 lokaler.
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Fig. 71. Micarea myriocarpa. 6 lokaler. Fig. 72. Opegrapha gyrocarpa. 15 lokaler.

Fig. 73. Polysporina lapponina. 15 lokaler. Fig. 74. Porpidia hydrophila. 14 lokaler.
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Fig. 75. Pyrrhospora rubiginans. 13 lokaler. Fig. 76. Racodium rupestre. 8 lokaler.

Fig. 77. Rinodina atrocinerea. 10 lokaler. Fig. 78. Verrucaria latebrosa. 11 lokaler.



Appendix 5. Artlista
Siffrorna 1-3 i kolumnerna nedan anger årtal för fynd; 1 = 2001, 2 = 2002 och 3 = 2003
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81 Summa 47 13 11 12 10 49 18 44 13 40 13 22 37 21 62 35 9 50 20 41 16 41 28 41 12 9 37 18 5 35 14 51 29 77 6 28 51 16 22
3 Absconditella trivialis 1

Acarospora atrata 15 2 2 2
Acarospora fuscata 40 2 2 2 3 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2
Acarospora sinopica 3
Acarospora smaragdula 9 2
Acarospora sp. 2
Agonimia tristicula 1
Amandinea punctata 10 1
Anaptychia runcinata 16 2
Arctoparmelia incurva 10 2
Arthonia glaucomaria 8 1

3 Arthonia cf coronata 1 3
Arthonia phaeobaea 7
Arthrorhaphis citrinella 16 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
Aspicilia caesiocinerea 29 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2
Aspicilia cinerea 23 2 2 2 3

2 Aspicilia contorta 1 2
Aspicilia cupreogrisea 1
Aspicilia epiglypta 4 2
Aspicilia laevata 12 1 1 2 2 1 3 2 1
Aspicilia leprosescens 12

1 Aspicilia simoënsis 10 2 2 2 2
Aspicilia verrucigera 7 2 2 3 1

1 Bacidia carneoglauca 1 1
Bacidia trachona 1 1
Bacidia viridifarinosa 9 2 2 1 2 3 1
Bacidina arnoldiana 3 1 1 1
Bacidina inundata 21 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1
Baeomyces rufus 18 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 2 1
Biatora chrysantha 1 2
Bryoria fuscescens 2
Buellia aethalea 11 2
Buellia badia 9 2 1
Calicium corynellum 1 1
Caloplaca aractina 1

3 Caloplaca arenaria 4
Caloplaca chlorina 6
Caloplaca citrina s.str. 5 3
Caloplaca crenularia 13 1
Caloplaca decipiens 2

3 Caloplaca flavocitrina 3
Caloplaca holocarpa 7 2
Caloplaca marina 17 1
Caloplaca microthallina 12

1 Caloplaca oxfordensis 3
Caloplaca saxicola 4
Caloplaca scopularis 17
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Caloplaca scotoplaca 1
Caloplaca thallincola 18 1
Caloplaca verruculifera 9

3 Caloplaca vitellinula 1 3
Candelariella aurella 6
Candelariella coralliza 25 2 2 3 2 3 1 2 1 2
Candelariella vitellina 39 2 1 3 1 1 1 2 2 2

1 Carbonea supersparsa 9 2 2
2 Catillaria atomarioides 1 2

Catillaria chalybeia 19 1 1
Cetraria aculeata 7 1 1 1
Cetraria chlorophylla 2
Cetraria islandica 1
Cetraria muricatum 3 1 1

1 Chrysotrix chlorina 1 1
Cladonia arbuscula ssp. arbusc. 10 1 1 1 3
Cladonia arbuscula ssp. mitis 1 1
Cladonia bellidiflora 2 3
Cladonia caesipiticia 14 3 2 1 2 1 3 2 3 1
Cladonia carneola 2 1
Cladonia cenotea 2 2 2
Cladonia cervicornis 12
Cladonia chlorophaea s.lat. 15 1 1 1 2 3 3
Cladonia coccifera 17 2 1 1 1 3 3 2
Cladonia coniocraea 6 2 3 2
Cladonia cornuta 1 1
Cladonia cyanipes 1 1
Cladonia cyathomorpha 3
Cladonia digitata 5 1 1 1 1
Cladonia fimbriata 7 1 1 1 3
Cladonia floerkeana 13 2 1 3 1 1
Cladonia foliacea 11 1 1 1
Cladonia furcata 12 1 1 1 2
Cladonia glauca 2 2 2
Cladonia gracilis 9 2 2 2
Cladonia macilenta 9 2 1 2 3 2
Cladonia macrophylla 3
Cladonia peziziformis 2 1 3
Cladonia phyllophora 1
Cladonia pleurota 5 1 1 2
Cladonia polydactyla 4 1 1 1 1
Cladonia portentosa 13 2 1 1 1 3
Cladonia rangiferina 1 2
Cladonia rangiformis 5 1
Cladonia scabriuscula 1 1
Cladonia squamosa 16 1 1 1 1 1 1 3 2
Cladonia strepsilis 6 1
Cladonia subcervicornis 13 2
Cladonia subulata 4 3 3 2
Cladonia uncialis 13 1 1 1 2
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Cladonia zopfii 1 1
Claucadea monticola 4 2 1 2
Clauzadeana macula 3

1 Collemopsidium halodytes 12 2
1 Cystocoleus ebenus 9 1 1 2 1 1 3

Dermatocarpon luridum 10 2 2 2 1 2
Dibaeis baeomyces 2 1 3
Diploschistes scruposus 29 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2
Diplotomma alboatrum 14 1 3
Endococcus perpusillus 2 2 1

1 Endococcus propinquus 5 1 1 1
2 Endococcus rugulosus 1

Enterographa zonata 29 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3
Ephebe lanata 7 2 1 2 2 1
Evernia prunastri 1
Fuscidea cyathoides 43 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2
Fuscidea cyathoides v. sorediata 3 1 1
Fuscidea gothoburgensis 1 3
Fuscidea lygaea (F. tenebrica) 2
Fuscidea praeruptorum 31 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1

1 Fuscidea recensa 2 1
Gyalideopsis anastomosans 1
Haematomma ochroleucum 36 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1

1 Halecania ralfsii 1
Hypocenomyce scalaris 1
Hypogymnia physodes 20 2 3 3 1
Hypogymnia tubulosa 2
Imschaugia aleurites 1
Ionaspis lacustris 25 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2
Lasallia pustulata 32 2 2 2 1 2
Lecanactis abietinum 1 1

1 Lecanactis latebrarum 1 1
Lecania cf. atrynoides 4 1

2 Lecania erysibe 3
Lecania sp. 1
Lecanora "dispersa" 4 2 2
Lecanora "subsalina" 15 1
Lecanora achariana 4
Lecanora actophila 15 1
Lecanora albescens 7 1
Lecanora caesiosora 3
Lecanora campestris 1
Lecanora cenisia 2 1 1
Lecanora chlorophaeodes 10 3 3

3 Lecanora flotowiana 2
Lecanora gangaleoides 23 2 2 3
Lecanora helicopis 17 1
Lecanora intricata 41 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 3 2 2 1 3 2
Lecanora muralis 23 2 2
Lecanora orosthea 24 2 1 1 1 2 2 1
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Lecanora polytropa 47 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2
1 Lecanora rimicola 11 1

Lecanora rupicola 30 2 1 1 2 1
Lecanora salina 3

1 Lecanora soralifera 10 2
Lecanora subcarnea 15 2 1
Lecanora subcarnea v. soralifera 1
Lecanora sulphurea 14 2 2 1 1

1 Lecanora umbrina 9 1
Lecanora vacillans 1
Lecidea aff. haerjedalica 1

1 Lecidea ahlesii 1 1
1 Lecidea confluentula 15 2 2 3 2 2
1 Lecidea diducens 2

Lecidea fuliginosa 10 2 2
Lecidea fuscoatra 45 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2
Lecidea lapicida s. lat. 25 2 3 1 1 2 1
Lecidea lithophila 4 2 2 2
Lecidea plana 9 2 3 3 2

1 Lecidea promixta 7 1 3 1 3
1 Lecidea sarcogynoides 5 1

Lecidella anomaloides 2 1
Lecidella scabra 16 2 2

2 Lepraria "subborealis" 17 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 3
1 Lepraria borealis 6 2 3
3 Lepraria caesioalba 1
3 Lepraria elobata 2

Lepraria incana 12 3 1 1 3 3 3 2
Lepraria lobificans 19 1 3 2 1 3 2 1 1 3 1 1 3
Lepraria membranaceum 33 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1
Lepraria neglecta 16 2 2 2 3 3 2
Lepraria sp. 1 1

1 Lepraria rigidula 3 3
1 Lepraria umbricola 1 1

Leprocaulon microscopicum 4 2 1
Lichina confinis 10 2

1 Melanelia disjuncta 2 2
Melanelia fuliginosa v. ful. 37 2 3 1 1 1 2 1 2 1
Melanelia panniformis 2 1

1 Melanelia sorediata 7 2 1
Melanelia subaurifera 1

1 Micarea bauschiana 1
1+3 Micarea botryoides 7 1 1 2 1 1 1 3

Micarea erratica 2 1
Micarea lignaria 12 2 1 2 1 2 1

1 Micarea lutulata 11 1 1 1 2 3 2 3 1 1
1 Micarea myriocarpa 6 1 1 1 1

Micarea peliocarpa 1
Micarea sylvicola 3 1 3
Microcalicium arenarium 1
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Miriquidica deusta 16 1 2
Miriquidica leucophaea 15 2 2 1 3 1
Miriquidica pycnocarpa 4

1 Muellerella pygmaea var. pygmaea 4 2
Mycobilimbia sabuletorum 1 2
Mycoblastus sanguinarius 3 2 1
Neofuscelia loxodes 33 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 2 2
Neofuscelia pulla 33 2 2 2 1 1 2 2 2 1
Neofuscelia verruculifera 2 1
Ochrolechia androgyna 12 2 1 3 3 1 2
Ochrolechia parella 7 3
Opegrapha calcarea 1
Opegrapha gyrocarpa 15 1 1 1 2 1 1
Opegrapha lithyrga 1 1
Ophioparma ventosum 9 2
Parmelia omphalodes 30 2 2 1 2 2
Parmelia saxatilis 55 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1
Parmelia sulcata 7

3 Parmelina pastillifera 1
Parmelina tiliacea 1
Peltigera canina 3 2
Peltigera hymenina 7 2 1 2
Peltigera membrancea 1
Peltigera polydactyla 2 2 2
Peltigera praetextata 6 2 2 2 2 1
Pertusaria amara 2
Pertusaria aspergilla 44 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2
Pertusaria coccodes 1
Pertusaria corallina 18 2 1 1 2 2 1 2
Pertusaria flavicans 1
Phaeophyscia nigricans 2
Phaeophyscia orbicularis 2
Phaeophyscia sciastra 7 2
Physcia adscendens 2
Physcia caesia 12 2 2
Physcia dubia 11 2
Physcia tenella 16 1

1 Placopsis lambii 4 1 1
Placynthiella icmalea 14 1 1 1 1 3 2
Placynthiella oligotropha 3 1
Placynthiella uliginosa 2 1

1 Placynthium flabellosum 3 2 1
2 Placynthium pannariellum 1
3 Placynthium rosulans 1

Platismatia glauca 10 2
1 Polysporina lapponica 15 3 1

Polysporina simplex 23 2 1 1 1 2
Porina chlorotica 21 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Porina lectissima 32 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3
Porocyphus coccodes 1
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81 Summa 47 13 11 12 10 49 18 44 13 40 13 22 37 21 62 35 9 50 20 41 16 41 28 41 12 9 37 18 5 35 14 51 29 77 6 28 51 16 22
2 Porocyphus kenmorensis 1 2

Porpdia sp. 1
Porpidia cinereoatra 2
Porpidia crustulata 13 2 3 2 2 2
Porpidia grisea 11 2 1 2
Porpidia hydrophila 14 2 1 2 2 2 1 2 1 1
Porpidia macrocarpa 23 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
Porpidia musiva 2 2

1 Porpidia platycarpoides 1
Porpidia rugosa 1 1

1+1 Porpidia soredizodes 9 1 2 1 1
2 Porpidia speirea 1

Porpidia tuberculosa 26 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2
Protoparmelia atriseda 10 1
Protoparmelia badia 8 2 1 2

3 Protoparmelia picea 1
2 Protothelenella corrosa 1

Pseudevernia furfuracea 21 2 2 3 3
Psilolechia lucida 34 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2

2 Pterygiopsis lacustris 4 2
Pycnothelia papillaria 3
Pyrrhospora rubiginans 13 1 1 1 1 2 1

1 Racodium rupestre 8 1 1 1 1 1 3
Ramalina cuspidata 4
Ramalina farinacea 1
Ramalina polymorpha 12 2
Ramalina siliquosa 14 1
Ramalina subfarinacea 9
Rhizocarpon amphibium 4 2 2 1
Rhizocarpon badioatrum 1
Rhizocarpon cinereovirens 2 1 2
Rhizocarpon distinctum 14 2 2 1 2 2
Rhizocarpon geminatum 4 2
Rhizocarpon geographicum 50 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2
Rhizocarpon hochstetterii 22 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2
Rhizocarpon lavatum 15 2 2 1 2 2 1 2
Rhizocarpon lecanorinum 39 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2
Rhizocarpon oederi 5

2 Rhizocarpon polycarpum 4 2 2
Rhizocarpon reductum 27 2 2 3 3 1 2 1 2 3 1 2 2
Rhizocarpon richardii 16 1
Rhizocarpon rubescens 1

? Rhizocarpon sp. 1 3 2 1
Rhizocarpon sp. 2 1
Rhizocarpon subgeminatum 3 2 2

1 Rhizocarpon timdalii 3 1 2
Rimularia badioatra 1
Rimularia furvella 24 2 2 3 3 2

3 Rimularia gyrizans 1
Rimularia insularis 1
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Rinodina atrocinerea 10
Rinodina confragosa 3 1

1 Rinodina fimbriata 1 1
Rinodina gennari 18 1
Rinodina interpolata 3 1

2 Rinodina teichophila 1
Ropalospora atroumbrina 1
Sarcogyne clavus 3 2

1 Schaereria cinereorufa 1
Schaereria fuscocinerea 28 2 3 1 1 1 2 1 2
Sclerococcum sphaerale 7 2 1
Scoliciosporum umbrinum 24 2 3 1 1 3 2
Sorediös sp. 1 1 1
Sorediös sp. 2 1 2
Sphaerophorus fragilis 4
Sphaerophorus globosus 9 1 1 2 2 1 3 1
Staurothele fissa 13 2 2 1 2 2 3
Stereocaulon dactylophyllum 4 2 2
Stereocaulon evolutum 15 3 2 2 1
Stereocaulon pascale 4 1 1
Stereocaulon pileatum 9 2 1 1 2 1
Stereocaulon saxatile v. evolutoides 3 2 1 2
Stereocaulon subcoralloides 3 2 1
Stereocaulon tomentosum 3
Stereocaulon vesuvianum 3 2

1 Stigmidium fuscatae 7
2 Stigmidium marinum 1
2 Stigmidium rivulorum 2 2 2
2 Stigmidium sp. 1 1 2

Stigmidium sp. 2 1
Tephromela atra 26 2 1 2 1
Tephromela grumosa 19 2 1 1 1

1 Thelidium aff. rehmii 1 1
Trapelia coarctata 3 2 2
Trapelia involuta 21 1 1 3 3 2 2 2 1

1 Trapelia obtegens 19 2 1 1 1 1 1
Trapelia placodioides 16 1 1 3 1 2 2 2
Trapeliopsis flexuosa 2 1
Trapeliopsis granulosa 4 1 1 1
Trapeliopsis pseudogranulosa 12 1 1 2 2 1 1 3 1
Tremolecia atrata 1 1
Tylothallia biformigera 2
Umbilicaria deusta 22 2 2 1 2 2 1 3
Umbilicaria hirsuta 9
Umbilicaria polyphylla 30 2 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2
Umbilicaria polyrrhiza 1
Umbilicaria spodochroa 2
Verrucaria aethiobola 12 2 2 1 2 2 2 1
Verrucaria aff. hydrela 4 2 1 2

1 Verrucaria aquatilis 5 2 2 1 2 2
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81 Summa 47 13 11 12 10 49 18 44 13 40 13 22 37 21 62 35 9 50 20 41 16 41 28 41 12 9 37 18 5 35 14 51 29 77 6 28 51 16 22
2 Verrucaria ceuthocarpa 10 2

Verrucaria cf. funckii 1
Verrucaria cf. fusconigrescens 1
Verrucaria erichsenii 7
Verrucaria halophila 2

1 Verrucaria internigrescens 10 1
1 Verrucaria latebrosa 11 2 1 2 1 1 3

Verrucaria margacea 1
Verrucaria maura 16 1

3 Verrucaria mucosa 1
Verrucaria muralis 3 2 1

2 Verrucaria nigrescens 5 2
2 Verrucaria pachyderma 3 2
1 Verrucaria praetermissa 5 2 2 1 2 1
1 Verrucaria rheitrophila 4 2 2 1 2

Verrucaria sp. 1 "leucocarpa" 7 2
Verrucaria sp. 2 cf. maculiformis 2
Verrucaria sp. 3 1

3 Verrucaria sp. 4 "sphaerospora" 2
Verrucaria sp. 5 aff. fuscolurida 1 1
Verrucaria umbrinula 2 2
Xanthoparmelia conspersa 44 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2
Xanthoparmelia mougeotii 32 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2
Xanthoparmelia tinctina 14

2 Xanthoria aureola 17 2
2 Xanthoria calcicola 1

Xanthoria candelaria 12 1 1
Xanthoria parietina 18 1
Xanthoria polycarpa 1

2 Arthrorhaphis aeruginosa 1 2
Cliostomum corrugatum 1

3 Cyphelium notarisii 1
Fissidens pusillus 5 2 2 2
Gyalecta flotowii 1 2
Hylocomiastrum umbratum 1 1
Lecanora aitema 1
Lecanora cadubriae 4 1 1
Lecanora confusa 2
Lecanora subintricata 1 3
Loeskebryum brevirostre 3 2 2 2
Parmelia ernstiae 2
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Appendix 5. Artlista
Siffrorna 1-3 i kolumnerna nedan anger årtal för 

Nya Arter
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m
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81 Summa
3 Absconditella trivialis 1

Acarospora atrata 15
Acarospora fuscata 40
Acarospora sinopica 3
Acarospora smaragdula 9
Acarospora sp. 2
Agonimia tristicula 1
Amandinea punctata 10
Anaptychia runcinata 16
Arctoparmelia incurva 10
Arthonia glaucomaria 8

3 Arthonia cf coronata 1
Arthonia phaeobaea 7
Arthrorhaphis citrinella 16
Aspicilia caesiocinerea 29
Aspicilia cinerea 23

2 Aspicilia contorta 1
Aspicilia cupreogrisea 1
Aspicilia epiglypta 4
Aspicilia laevata 12
Aspicilia leprosescens 12

1 Aspicilia simoënsis 10
Aspicilia verrucigera 7

1 Bacidia carneoglauca 1
Bacidia trachona 1
Bacidia viridifarinosa 9
Bacidina arnoldiana 3
Bacidina inundata 21
Baeomyces rufus 18
Biatora chrysantha 1
Bryoria fuscescens 2
Buellia aethalea 11
Buellia badia 9
Calicium corynellum 1
Caloplaca aractina 1

3 Caloplaca arenaria 4
Caloplaca chlorina 6
Caloplaca citrina s.str. 5
Caloplaca crenularia 13
Caloplaca decipiens 2

3 Caloplaca flavocitrina 3
Caloplaca holocarpa 7
Caloplaca marina 17
Caloplaca microthallina 12

1 Caloplaca oxfordensis 3
Caloplaca saxicola 4
Caloplaca scopularis 17
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Caloplaca scotoplaca 1
Caloplaca thallincola 18
Caloplaca verruculifera 9

3 Caloplaca vitellinula 1
Candelariella aurella 6
Candelariella coralliza 25
Candelariella vitellina 39

1 Carbonea supersparsa 9
2 Catillaria atomarioides 1

Catillaria chalybeia 19
Cetraria aculeata 7
Cetraria chlorophylla 2
Cetraria islandica 1
Cetraria muricatum 3

1 Chrysotrix chlorina 1
Cladonia arbuscula ssp. arbusc. 10
Cladonia arbuscula ssp. mitis 1
Cladonia bellidiflora 2
Cladonia caesipiticia 14
Cladonia carneola 2
Cladonia cenotea 2
Cladonia cervicornis 12
Cladonia chlorophaea s.lat. 15
Cladonia coccifera 17
Cladonia coniocraea 6
Cladonia cornuta 1
Cladonia cyanipes 1
Cladonia cyathomorpha 3
Cladonia digitata 5
Cladonia fimbriata 7
Cladonia floerkeana 13
Cladonia foliacea 11
Cladonia furcata 12
Cladonia glauca 2
Cladonia gracilis 9
Cladonia macilenta 9
Cladonia macrophylla 3
Cladonia peziziformis 2
Cladonia phyllophora 1
Cladonia pleurota 5
Cladonia polydactyla 4
Cladonia portentosa 13
Cladonia rangiferina 1
Cladonia rangiformis 5
Cladonia scabriuscula 1
Cladonia squamosa 16
Cladonia strepsilis 6
Cladonia subcervicornis 13
Cladonia subulata 4
Cladonia uncialis 13
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Cladonia zopfii 1
Claucadea monticola 4
Clauzadeana macula 3

1 Collemopsidium halodytes 12
1 Cystocoleus ebenus 9

Dermatocarpon luridum 10
Dibaeis baeomyces 2
Diploschistes scruposus 29
Diplotomma alboatrum 14
Endococcus perpusillus 2

1 Endococcus propinquus 5
2 Endococcus rugulosus 1

Enterographa zonata 29
Ephebe lanata 7
Evernia prunastri 1
Fuscidea cyathoides 43
Fuscidea cyathoides v. sorediata 3
Fuscidea gothoburgensis 1
Fuscidea lygaea (F. tenebrica) 2
Fuscidea praeruptorum 31

1 Fuscidea recensa 2
Gyalideopsis anastomosans 1
Haematomma ochroleucum 36

1 Halecania ralfsii 1
Hypocenomyce scalaris 1
Hypogymnia physodes 20
Hypogymnia tubulosa 2
Imschaugia aleurites 1
Ionaspis lacustris 25
Lasallia pustulata 32
Lecanactis abietinum 1

1 Lecanactis latebrarum 1
Lecania cf. atrynoides 4

2 Lecania erysibe 3
Lecania sp. 1
Lecanora "dispersa" 4
Lecanora "subsalina" 15
Lecanora achariana 4
Lecanora actophila 15
Lecanora albescens 7
Lecanora caesiosora 3
Lecanora campestris 1
Lecanora cenisia 2
Lecanora chlorophaeodes 10

3 Lecanora flotowiana 2
Lecanora gangaleoides 23
Lecanora helicopis 17
Lecanora intricata 41
Lecanora muralis 23
Lecanora orosthea 24
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Lecanora polytropa 47

1 Lecanora rimicola 11
Lecanora rupicola 30
Lecanora salina 3

1 Lecanora soralifera 10
Lecanora subcarnea 15
Lecanora subcarnea v. soralifera 1
Lecanora sulphurea 14

1 Lecanora umbrina 9
Lecanora vacillans 1
Lecidea aff. haerjedalica 1

1 Lecidea ahlesii 1
1 Lecidea confluentula 15
1 Lecidea diducens 2

Lecidea fuliginosa 10
Lecidea fuscoatra 45
Lecidea lapicida s. lat. 25
Lecidea lithophila 4
Lecidea plana 9

1 Lecidea promixta 7
1 Lecidea sarcogynoides 5

Lecidella anomaloides 2
Lecidella scabra 16

2 Lepraria "subborealis" 17
1 Lepraria borealis 6
3 Lepraria caesioalba 1
3 Lepraria elobata 2

Lepraria incana 12
Lepraria lobificans 19
Lepraria membranaceum 33
Lepraria neglecta 16
Lepraria sp. 1

1 Lepraria rigidula 3
1 Lepraria umbricola 1

Leprocaulon microscopicum 4
Lichina confinis 10

1 Melanelia disjuncta 2
Melanelia fuliginosa v. ful. 37
Melanelia panniformis 2

1 Melanelia sorediata 7
Melanelia subaurifera 1

1 Micarea bauschiana 1
1+3 Micarea botryoides 7

Micarea erratica 2
Micarea lignaria 12

1 Micarea lutulata 11
1 Micarea myriocarpa 6

Micarea peliocarpa 1
Micarea sylvicola 3
Microcalicium arenarium 1
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Miriquidica deusta 16
Miriquidica leucophaea 15
Miriquidica pycnocarpa 4

1 Muellerella pygmaea var. pygmaea 4
Mycobilimbia sabuletorum 1
Mycoblastus sanguinarius 3
Neofuscelia loxodes 33
Neofuscelia pulla 33
Neofuscelia verruculifera 2
Ochrolechia androgyna 12
Ochrolechia parella 7
Opegrapha calcarea 1
Opegrapha gyrocarpa 15
Opegrapha lithyrga 1
Ophioparma ventosum 9
Parmelia omphalodes 30
Parmelia saxatilis 55
Parmelia sulcata 7

3 Parmelina pastillifera 1
Parmelina tiliacea 1
Peltigera canina 3
Peltigera hymenina 7
Peltigera membrancea 1
Peltigera polydactyla 2
Peltigera praetextata 6
Pertusaria amara 2
Pertusaria aspergilla 44
Pertusaria coccodes 1
Pertusaria corallina 18
Pertusaria flavicans 1
Phaeophyscia nigricans 2
Phaeophyscia orbicularis 2
Phaeophyscia sciastra 7
Physcia adscendens 2
Physcia caesia 12
Physcia dubia 11
Physcia tenella 16

1 Placopsis lambii 4
Placynthiella icmalea 14
Placynthiella oligotropha 3
Placynthiella uliginosa 2

1 Placynthium flabellosum 3
2 Placynthium pannariellum 1
3 Placynthium rosulans 1

Platismatia glauca 10
1 Polysporina lapponica 15

Polysporina simplex 23
Porina chlorotica 21
Porina lectissima 32
Porocyphus coccodes 1
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2 Porocyphus kenmorensis 1

Porpdia sp. 1
Porpidia cinereoatra 2
Porpidia crustulata 13
Porpidia grisea 11
Porpidia hydrophila 14
Porpidia macrocarpa 23
Porpidia musiva 2

1 Porpidia platycarpoides 1
Porpidia rugosa 1

1+1 Porpidia soredizodes 9
2 Porpidia speirea 1

Porpidia tuberculosa 26
Protoparmelia atriseda 10
Protoparmelia badia 8

3 Protoparmelia picea 1
2 Protothelenella corrosa 1

Pseudevernia furfuracea 21
Psilolechia lucida 34

2 Pterygiopsis lacustris 4
Pycnothelia papillaria 3
Pyrrhospora rubiginans 13

1 Racodium rupestre 8
Ramalina cuspidata 4
Ramalina farinacea 1
Ramalina polymorpha 12
Ramalina siliquosa 14
Ramalina subfarinacea 9
Rhizocarpon amphibium 4
Rhizocarpon badioatrum 1
Rhizocarpon cinereovirens 2
Rhizocarpon distinctum 14
Rhizocarpon geminatum 4
Rhizocarpon geographicum 50
Rhizocarpon hochstetterii 22
Rhizocarpon lavatum 15
Rhizocarpon lecanorinum 39
Rhizocarpon oederi 5

2 Rhizocarpon polycarpum 4
Rhizocarpon reductum 27
Rhizocarpon richardii 16
Rhizocarpon rubescens 1

? Rhizocarpon sp. 1 3
Rhizocarpon sp. 2 1
Rhizocarpon subgeminatum 3

1 Rhizocarpon timdalii 3
Rimularia badioatra 1
Rimularia furvella 24

3 Rimularia gyrizans 1
Rimularia insularis 1
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Rinodina atrocinerea 10
Rinodina confragosa 3

1 Rinodina fimbriata 1
Rinodina gennari 18
Rinodina interpolata 3

2 Rinodina teichophila 1
Ropalospora atroumbrina 1
Sarcogyne clavus 3

1 Schaereria cinereorufa 1
Schaereria fuscocinerea 28
Sclerococcum sphaerale 7
Scoliciosporum umbrinum 24
Sorediös sp. 1 1
Sorediös sp. 2 1
Sphaerophorus fragilis 4
Sphaerophorus globosus 9
Staurothele fissa 13
Stereocaulon dactylophyllum 4
Stereocaulon evolutum 15
Stereocaulon pascale 4
Stereocaulon pileatum 9
Stereocaulon saxatile v. evolutoides 3
Stereocaulon subcoralloides 3
Stereocaulon tomentosum 3
Stereocaulon vesuvianum 3

1 Stigmidium fuscatae 7
2 Stigmidium marinum 1
2 Stigmidium rivulorum 2
2 Stigmidium sp. 1 1

Stigmidium sp. 2 1
Tephromela atra 26
Tephromela grumosa 19

1 Thelidium aff. rehmii 1
Trapelia coarctata 3
Trapelia involuta 21

1 Trapelia obtegens 19
Trapelia placodioides 16
Trapeliopsis flexuosa 2
Trapeliopsis granulosa 4
Trapeliopsis pseudogranulosa 12
Tremolecia atrata 1
Tylothallia biformigera 2
Umbilicaria deusta 22
Umbilicaria hirsuta 9
Umbilicaria polyphylla 30
Umbilicaria polyrrhiza 1
Umbilicaria spodochroa 2
Verrucaria aethiobola 12
Verrucaria aff. hydrela 4

1 Verrucaria aquatilis 5
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2 Verrucaria ceuthocarpa 10

Verrucaria cf. funckii 1
Verrucaria cf. fusconigrescens 1
Verrucaria erichsenii 7
Verrucaria halophila 2

1 Verrucaria internigrescens 10
1 Verrucaria latebrosa 11

Verrucaria margacea 1
Verrucaria maura 16

3 Verrucaria mucosa 1
Verrucaria muralis 3

2 Verrucaria nigrescens 5
2 Verrucaria pachyderma 3
1 Verrucaria praetermissa 5
1 Verrucaria rheitrophila 4

Verrucaria sp. 1 "leucocarpa" 7
Verrucaria sp. 2 cf. maculiformis 2
Verrucaria sp. 3 1

3 Verrucaria sp. 4 "sphaerospora" 2
Verrucaria sp. 5 aff. fuscolurida 1
Verrucaria umbrinula 2
Xanthoparmelia conspersa 44
Xanthoparmelia mougeotii 32
Xanthoparmelia tinctina 14

2 Xanthoria aureola 17
2 Xanthoria calcicola 1

Xanthoria candelaria 12
Xanthoria parietina 18
Xanthoria polycarpa 1

2 Arthrorhaphis aeruginosa 1
Cliostomum corrugatum 1

3 Cyphelium notarisii 1
Fissidens pusillus 5
Gyalecta flotowii 1
Hylocomiastrum umbratum 1
Lecanora aitema 1
Lecanora cadubriae 4
Lecanora confusa 2
Lecanora subintricata 1
Loeskebryum brevirostre 3
Parmelia ernstiae 2
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Hallands län

Appendix 6. Lavfloran på gravfältet i Fjärås Bräcka 2005

Undersökningen gjordes 2005 och är fristående från
den omfattande inventering som utfördes 2001–
2003. Den kompletterar dock denna och har därför
inkluderats här som ett appendix.

Bakgrund
I Fjärås Bräcka finns ett omfattande gravstensfält
från järnåldern med över hundra större och mindre
gravstenar (Fig. 79). Fältet är beläget i en öppen väst-
sluttning med enstaka spridda enar och några få löv-
träd i västra kanten. Längst i söder är dock några
stenar belägna i anslutning till ett hus där flera träd
beskuggar stenarna relativt kraftigt. I väster gränsar
fältet till åkermark. Storleken på stenarna varierar
från ca en halv till i huvudsak drygt två meter höga,
men den största reser sig fem meter rakt upp. Samt-
liga stenar är av silikatstenstyp med låga pH-vär-
den. En del stenar används flitigt som vilo- eller ut-
kiksplats för fåglar, vilket höjer pH-värdet på top-
pen av stenarna.

Material och metoder
På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län utfördes
den 26-27 september 2005 en inventering av lav-
floran på fältets gravstenar. Totalt undersöktes 75
stenar, vilket i princip var alla fältets stenar som såg

ut som gravstenar och var högre än ca 40 cm. Alla
arter noterades på alla stenar för att få en god upp-
fattning om hur vanliga olika arter var. Flertalet ar-
ter noterades bara i fält och ett litet antal arter in-
samlades för bestämning med mikroskop. För drygt
tio arter undersöktes även deras kemiska innehåll
av sekundärmetaboliter med hjälp av tunnskikts-
kromatografi för att fastställa deras identitet. Det in-
samlade materialet förvaras i Arups privatherbarium.

Resultat
Totalt hittades 93 arter lavar inklusive några lav-
parasiter plus två varieteter. I jämförelse med de
områden som inventerades 2001–2003 är Fjärås
Bräcka rikt på lavar och hamnar på sjunde plats av
de totalt 83 undersökta områdena i länet. Det är dock
en bit kvar upp till de rikaste lokalerna, nämligen
Vendelsö och Balgö med 152 respektive 134 arter.
Ser man enbart till diversiteten på stenlavar är såle-
des området ett av de främsta i länet. Flertalet av
arterna är dock allmänna, både i Fjärås Bräcka och i
länet som helhet. De vanligaste arterna i Fjärås
Bräcka är också bland de vanligaste arterna i länet.
Den vanligaste arten i området, Lecanora orosthea,
fanns på 72 av de 75 undersökta stenarna, vilket är
något överraskande då den inte är fullt så vanlig och

Fig. 79. Den södra delen av gravfältet med en av de större stenarna i förgrunden.
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dominerande i andra reservat. Andra vanliga arter
är Rhizocarpon geographicum, Lecanora polytropa,
Melanelia fuliginosa var. fuliginosa, Acarospora fus-
cata, Parmelia saxatilis samt Pertusaria aspergilla.
Några arter som var vanliga på gravstenarna, men
inte är fullt så vanliga i genomsnitt i länet är
Lecanora rupicola, Tephromela grumosa, Fuscidea
praeruptorum och Lecanora gangaleoides. Samti-
digt kan man konstatera att t.ex. Xanthoparmelia
conspersa och X. mougeotii, två vanliga arter i länet
var mycket fåtaliga på gravstenarna.

Aspicilia epiglypta är relativt sällsynt i länet och
hittades bara på fyra lokaler i läns-inventeringen. På
gravstenarna noterades arten dock på hela 26 stenar,
vilket får anses som anmärkningsvärt (Fig. 80).
Tyngdpunkten för artens utbredning i Sverige är
Bohuslän och Västergötland, medan andra landskap
hyser ströförekomster av arten. Andra arter med
osedvanligt hög frekvens i området jämfört med lä-
net i övrigt var Protoparmelia badia, Lecanora
subcarnea, Porpidia musiva och Stigmidium
fuscatae, som är parasit på Acarospora fuscata.

Några ovanliga och sällsynta arter noterades också i
området. En av dessa är Aspicilia cupreogrisea, som
under den stora inventeringen bara hittades på en
lokal, men här förekommer på sex stenar. Liksom
sin släkting C. epiglypta är denna art vanligare i Bo-
huslän och Västergötland. Lecanora caesiosora no-
terades i tre reservat under 2001-2003 och förekom-
mer främst i anslutning till äldre kulturmiljöer, t.ex.
gamla stenrösen. I Fjärås Bräcka hittades arten på
fyra stenar. Även Lecanora cenisia är mycket ovan-
lig i länet men förekom på fyra stenar på gravfältet.

Denna art är har dock nordlig tyngdpunkt i Sverige
och är sällsynt längst i söder. Ropalospora atroum-
brina är en av de mest sällsynta arterna i länet och
arten noterades bara en gång under den stora lavin-
venteringen, i Sandsjöbacka naturreservat, men hit-
tades på tre stenar i Fjärås Bräcka. Arten tros ha mins-
kat något då dess växtmiljö ofta vuxit igen. Den trivs
bäst på nordexponerade block och klippor som inte
skuggas av vegetation. I princip samma förutsätt-
ningar gäller Tylothallia biformigera, som notera-
des på två gravstenar i området. En annan sällsynt-
het i länet är Rimularia insularis (Fig. 81), som pa-
rasiterar på Lecanora rupicola. Bara ett fynd av ar-
ten gjordes under den stora inventeringen. Andra re-
lativt ovanliga arter som noterades är Melanelia
disjuncta, M. sorediata, Buellia badia, Lecidea
diducens och Fuscidea recensa. För de två sist-
nämnda var det tredje fyndet i länet och båda ar-
terna är sällsynta i landet som helhet. Den mest säll-
synta arten i området är kanske Pertusaria pseudo-
corallina, som inte noterades alls i inventeringen
2001–2003 (Fig. 82). Arten är västlig och har flest
förekomster i Bohuslän och därutöver ett tiotal kända
lokaler upp till Uppland. Bara en lokal är känd i Hal-
land tidigare. Miljön som arten trivs i är inte speci-
ellt anmärkningsvärd, solexponerad silikatsten, men
något gör att arten inte är vanlig. Verrucaria
umbrinbula har ett drygt tiotal kända förekomster i
Syd- och Mellansverige, varav några i Halland. Ar-
ten är dock troligen förbisedd och i Fjärås Bräcka
hittades den på ytterligare en lokal, men bara på en
gravsten.

Två arter kunde inte artbestämmas. Den ena var en
steril, sorediös skorplav som inte passar på någon
art jag känner till. Den kemisk undersökning visade
att arten innehöll atranorin, usninsyra och en oiden-
tifierad substans, men dessa fakta hjälpte inte till en
bestämning. Den andra arten är en art i släktet
Lecidea, ett notoriskt svårt släkte. I bestämnings-
litteraturen kommer man till L. brachyspora, en nord-
lig art som inte finns så långt söderut som i Halland.
Dessutom stämmer inte de anatomiska detaljerna
helt.

Även om alla gravstenarna är av silikattyp och i grun-
den sura förekommer variationer som uppstått ge-
nom att fåglar gödslar vissa favoritstenar, vilket le-
der till en mer näringsrik miljö med högre pH. På
sådana stenar finner man t.ex. Xanthoria candela-
ria, Candelariella coralliza, Ramalina polymorpha
och på en sten även Physcia tenella. Ofta var lav-
floran olika på de olika sidorna av stenarna. På den
skuggiga sidan dominerade ofta Fuscidea praerup-
torum, Lecanora orosthea, L. gangaleoides, L. sub-

Fig. 80. Aspicilia epiglypta, är sällsynt i länet, men var
ovanligt riklig i området.
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Tab. 3. Funna lavar på Fjärås Bräcka och antal gravstenar som de hittades på.

Acarospora fuscata 60 Ochrolechia androgyna 27
Arctoparmelia incurva 2 Opegrapha gyrocarpa 5
Aspicilia cupreogrisea 9 Ophioparma ventosum 6
Aspicilia epiglypta 26 Parasit på L. gangaleoides 1
Aspicilia simoënsis 6 Parasit på L. subcarnea 3
Bryoria fuscescens 1 Parmelia omphalodes 32
Buellia aethalea 14 Parmelia saxatilis 50
Buellia badia 1 Parmelia sulcata 13
Candelariella coralliza 50 Pertusaria aspergilla 54
Candelariella vitellina 23 Pertusaria coccodes 2
Cetraria chlorophylla 1 Pertusaria corallina 5
Diploschistes scruposus 7 Pertusaria pseudocorallina 1
Fuscidea cyathoides 6 Physcia tenella 1
Fuscidea praeruptorum 55 Placynthiella icmalea 3
Fuscidea recensa 1 Polysporina lapponica 19
Haematomma ochroleucum 2 Polysporina simplex 1
Hypocenomyce scalaris 1 Porpidia macrocarpa 19
Hypogymnia physodes 14 Porpidia musiva 11
Lasallia pustulata 6 Porpidia tuberculosa 33
Lecanora caesiosora 4 Protoparmelia atriseda 9
Lecanora cenisia 4 Protoparmelia badia 20
Lecanora chlorophaeodes 3 Pseudevernia furfuracea 5
Lecanora gangaleoides 50 Psilolechia lucida 9
Lecanora intricata 8 Pyrrhospora rubiginans 12
Lecanora muralis 1 Ramalina polymorpha 4
Lecanora orosthea 72 Rhizocarpon distinctum 30
Lecanora polytropa 64 Rhizocarpon geographicum 66
Lecanora rupicola 61 Rhizocarpon lecanorinum 20
Lecanora soralifera 1 Rimularia furvella 20
Lecanora subcarnea 33 Rimularia insularis 1
Lecanora subcarnea v. soralifera 2 Ropalospora atroumbrina 3
Lecidea aff. brachyspora 1 Schaereria fuscocinerea 40
Lecidea diducens 1 Sclerococcum sphaerale 3
Lecidea fuliginosa 3 Scoliciosporum umbrinum 20
Lecidea fuscoatra 42 Sorediös sp. 1
Lecidea lapicida v. lapicida 6 Stereocaulon tomentosum 2
Lecidea lapicida v. pantherina 16 Stigmidium fuscatae 29
Lecidea plana 1 Tephromela atra 6
Lepraria borealis 21 Tephromela grumosa 55
Lepraria incana 3 Trapelia placodioides 2
Lepraria lobificans 2 Tylothallia biformigera 2
Lepraria membranaceum 5 Umbilicaria deusta 1
Lepraria neglecta 9 Umbilicaria polyphylla 27
Melanelia disjuncta 2 Verrucaria umbrinula 1
Melanelia fuliginosa v. fuliginosa 62 Xanthoparmelia conspersa 9
Melanelia sorediata 1 Xanthoparmelia mougeotii 1
Miriquidica leucophaea 11 Xanthoria candelaria 12

 Neofuscelia loxodes 49

carnea, Psilolechia lucida och Pertusaria aspergilla,
som är typiska i sådan miljö. På några stenar hitta-
des även Opegrapha gyrocarpa och Pyrrhospora
rubiginans, som normalt kräver lite mer skugga än

de föregående arterna. Även Tylothallia biformigera
och Ropalospora atroumbrina hör till denna grupp.
På den soligare sidan av stenarna dominerade istäl-
let arter som Acarospora fuscata (ofta med parasiten
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Fig. 81. Rimularia insularis är en parasit på Lecanora
rupicola och mycket sällsynt i länet.

Stigmidium fuscatae spridd på bålen) Rhizocarpon
geographicum, Lecanora polytropa, L. rupicola,
Lecidea fuscoatra, Melanelia fuliginosa samt blad-
lavarna Parmelia saxatilis, P. omphalodes och Neo-
fuscelia loxodes. Även vissa arter som huvudsakli-
gen växer på träd fanns på stenarna, t.ex. Hypogym-
nia physodes, Parmelia sulcata, Pseudevernia sul-
cata, Pertusaria coccodes, Cetraria chlorophylla
och Ochrolechia androgyna.

Lavfloran i Fjärås Bräcka är både artrik och hyser
flera ovanliga arter, några sällsynta sett även ur ett
nationellt perspektiv. Inga av arterna är rödlistade,
men några skulle kanske kommer att bli det när kun-
skapen om stenlevande lavar blivit god nog för så-
dana bedömningar. För att bibehålla den höga
diversiteten krävs egentligen bara att området hålls
öppet genom slåtter eller bete och att inga gifter av
olyckshändelse skulle drabba området.

Fig. 82. Pertusaria pseudocorallina är känd från två
lokaler i länet och är sällsynt i hela landet.



Omslagets baksida: Lecanora gangaleoides är en av de typiska arter som trivs på skuggiga lodytor.
Arten är relativt vanlig i Halland och övriga delar av svenska västkusten, men sällsynt i andra delar
av landet.






