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The epiphytic lichen flora of the old pine-oak
forests (67,3 ha) on Särö, Släp parish, province
of Halland, has been investigated during 1998-
99. In all 233 species have been identified (in-
cluding some species noted by others in recent
years). As many as 37 threatened species were
noted in the area. Especially the lichen flora on
oak are exceptionally rich (176 species, of
which 34 are redlisted). However, three earlier
noted threatened species could not be found.
There are few Swedish finds of the following
noted species: Bacidia vezdae, Bacidia viridi-
farinosa, Catapyrenium psoromoides and Coll-
ema subflaccidum. Pachyphiale carneola
occurs on the greatest number of oak stems
known on one locality in Sweden. At least the
following eight species are reported as new to
the province of Halland: Gyalecta truncigena,
Lecanora aitema, L. leptyrodes, L. subintri-
cata, Lecidella laureri, Marchandiomyces cor-

allinus, Megalaria pulverea and Strangospora
delitescens. The rich lichen flora may be ex-
plained in the frequent occurrence of different
substrate (corticolous as well as lignicolous of
different ages) in various light conditions, the
favorable climate and the long continuity of
trees as pine and oak in the area.

A number of threatened or interesting species
of plants, mosses, fungi, insects, molluscs and
birds occur as well, a fact which further en-
lights the high nature conservancy values. The
woods on Särö are one of the few remaining
genuine forests on the west coast of Sweden,
i.e. the forest continuity is very long. Särö Väs-
terskog is nature reserve, but Särö Nordanskog
is still unprotected. In order to preserve the
rich lichen flora protection must be combined
with some management, for example clearance
of bushes and trees around old oaks.

Den epifytiska lavfloran i den gamla tall-
ekskogen (67,3 ha) på Särö, Släps sn, Kungs-
backa kn, Halland, undersöktes 1998-99. Totalt
identifierades 231 arter. Med ytterligare ett par
sentida fynd blir artantalet 233. Så många som
37 rödlistade lavar noterades. Tre tidigare
funna rödlistade arter återfanns dock inte.
Särskilt ekens lavflora är exceptionellt artrik
(176 arter, varav 34 rödlistade). Det finns få
svenska fynd av följande noterade arter; stift-
kvistlav Bacidia vezdae, Bacidia viridifari-
nosa, grå jordlav Catapyrenium psoromoides
och grynig gelélav Collema subflaccidum.
Ädelkronlav Pachyphiale carneola förekom-
mer här med den rikligaste kända förekomsten i
Sverige. Åtminstone följande sju arter rappor-
teras som nya för landskapet Halland: Gyalecta
truncigena, Lecanora aitema, L. leptyrodes,
L. subintricata, Lecidella laureri, Marchandio-
myces corallinus och Strangospora delitesc-
ens. Vidare har noterats det första säkerställda
fyndet av pulver-ädellav Megalaria pulverea i
landskapet.

Summary: The epiphytic and epixylic lichen flora in the forests of Västerskog and Nordan-
skog on Särö in the province of Halland, SW Sweden

Den artrika och värdefulla lavfloran på Särö
kan förklaras med förekomsten av en mångfald
av olika substrat av såväl bark (ung och slät
likaväl som gammal och skrovlig av många
olika trädslag) som ved (i olika nedbrytnings-
stadier) i olika ljusexponeringar, ett gynnsamt
lokalklimat och en lång kontinuitet som träd-
bärande mark för ek och tall. Ett stort antal
rödlistade arter eller i övrigt intressanta arter
förekommer även av kärlväxter, mossor, svam-
par, insekter, landmollusker och fåglar. Detta
markerar ytterligare de mycket höga naturvär-
den som skogen på Särö representerar. Sko-
garna på Särö tillhör de få kvarvarande kust-
skogarna på Västkusten med en lång kontinui-
tet. Särö Västerskog är naturreservat, medan
Särö Nordanskog, väl så värdefull som Väster-
skog, fortfarande är oskyddad. För att bevara
den unika lavfloran är skydd inte nog. Det
måste kombineras med viss skötsel, främst
röjningar kring de gamla ekarna, så att mer ljus
kan nå stammarna.

Sammanfattning
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Förord

Genom skogsvårdsorganisationens och Läns-
styrelsens olika nyckelbiotopsinventeringar i
skogsmark under 1990-talet har mycket kun-
skap insamlats om ett urval av lavar i länet. Det
gäller framför allt rödlistade lavar och sådana
som anses fungera som signalarter för värde-
fulla skogsmiljöer. Kunskapen om övriga lavar
är däremot mycket bristfällig. Några få invente-
ringar av vissa områden av epifytiska lavar har
dock utförts i länet under den senaste tioårs-
perioden, huvudsakligen i bokskog (Gustavs-
son 1989, 1995, 1999).

Särö-skogarna utgör ett av länets mest intres-
santa och värdefulla skogsområden, och kanske
det mest intressanta vad avser biologisk mång-
fald knuten till ekskog. För att öka kännedo-
men om den totala förekomsten av epifytiska
lavar i ekskog inventerades Särö-skogarna
under 1998-99. Uppgiften att kartera de sten-
växande lavarna kvarstår dock. Inventeringsar-
betet 1998-99 har utförts av biolog Örjan Fritz,
som också sammanställt denna rapport.

Jerry Skoglund och Per Magnus Åhrén har
ekonomiskt sett möjliggjort undersökningen
genom medel från Stiftelsen Extensus (Nordan-
skog) respektive Länsstyrelsen Halland
(Västerskog).

Avslutningsvis redovisas även ytterligare två
studier utförda 1999 och beställda av Länssty-
relsen. Den ena studien rör tallens naturvärden
i Särö Västerskog, utförd av Björn Nordén och
Thomas Appelqvist. Den andra avser olika
trädslags åldrar i Särö Västerskog, utförd av
Mats Niklasson och Nils Fahlvik. Denna rap-
port avses ligga till grund för en revidering av
skötselplanen år 2000.

Samtliga bilder i rapporten har tagits av förf.

Örjan Fritz, Halmstad, 2000-03-10.

Länsstyrelsen Halland
S-301 86 Halmstad
Tel. 035-13 22 08, e-post: orjan.fritz@n.lst.se

Utsikt över de norra delarna av Särö Västerskog, fotograferat från Särö Nordanskogs
höjder. Sett från denna vinkel verkar  Särö-halvön täckas helt av blandskogar.
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Stigen ”...stryker fram utefter lusthusbergets västbrant, i mitt tycke det vackraste stycke vild-
mark ön överhuvud äger, en anhopning av jätteblock, och i denna blockmark frodas ett rent
och säkerligen ursprungligt bestånd av skogslind, där stammar och grenar än orma sig fram
genom klyftorna, än sträva mot höjden och bilda ett djupt skuggande valv. Nedanför ras-
marken är skogen av samma typ som i Västerskog, ståtliga furor med undervegetation av ek,
lind, rönn etc. och ett icke föraktligt inslag av idegran.” (Skottsberg 1952 om Särö Nordan-
skog)

Bark- och vedlevande lavar i Väster- och
Nordanskog på Särö i norra Halland



6

Lavar på Särö

Särö Västerskog och Nordanskog hör till
de mest värdefulla kustädellövskogarna
på Västkusten. De är kända för sin

artrikedom, förekomst av intressanta arter av
skilda organismgrupper, urskogsliknande
former, gamla träd, rikliga idegransförekomster
och långa skogliga kontinuitet (Skottsberg
1952). Skogsområdena är riksintressen för
naturvård (Larsson & Widerström 1988), och
Särö Västerskog ansågs vara ett av få ”ur-
skogsobjekt” med högsta värdeklass i Hallands
län (Bråkenhielm 1982). Genom olika stick-
provsundersökningar är det känt att såväl
Västerskog som Nordanskog hyser en rad
rödlistade och i övrigt intressanta organismer,
inte minst lavar. Under 1998-99 inventerades
bark- och vedlevande lavar i de bägge skogs-
områdena.

Tidigare studier av lavar

Såvitt känt har ingen reguljär undersökning av
lavar utförts och publicerats för Särö. Särö har
dock gästats av en rad lavforskare, vilket
resulterat i några fynd. Herman Persson gjorde
insamlingar av kärlväxter, mossor och lavar
åtminstone 1910-1913 (Persson 1911, 1912,
1913). Han fann bl.a. jättelav Lobaria am-
plissima och jättelavskorall Dendriscocaulon
umhausense 1913. Under en studie av Särö
Västerskog hösten 1913 och 1914 för Natur-
skyddsföreningens räkning noterade Sernander
bland annat jättelav och örtlav Lobaria virens
(Degelius 1935). A. H. Magnusson besökte
området vid ett flertal tillfällen, bland annat
noterades västlig njurlav Nephroma laevigatum
1918 (Magnusson 1919). Hasselrot (1938)
nämner fynd av nordmörelav Cornicularia
normoerica på Särö.

Bertil Gilsenius besökte Särö Västerskog 1972
och fann bl.a. grynig gelélav Collema sub-
flaccidum. Olle Löfgren och Roland Moberg
sökte oceaniska lavar i Särö Västerskog den 6
oktober 1981 (Löfgren & Moberg 1984). De
fann blylav Degelia plumbea, jättelav, västlig
njurlav och mussellav Normandina pulchella.
De kunde dock inte återfinna örtlav eller

grynlav Pannaria conoplea. Särö Västerskog
har också under en lång tid fungerat som
studieobjekt för bland annat biologer vid
Göteborgs universitet under ledning av Lars
Arvidsson vid Institutionen för Systematisk
Botanik (jfr Johansson & Lidén 1983). En
lichenologisk inventering påbörjades i Särö
Västerskog av Katrina Envall, numera på
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, under
1980-talet. Undersökningen slutfördes dock
aldrig (jfr Arvidsson m.fl. 1988), och jag har
tyvärr inte fått möjlighet att ta del av det
materialet. Ulf Arup och Stefan Ekman besökte
kortvarigt området 1989 och 1993 (Arup m.fl.
1997). Liten parasitspik Sphinctrina leucopoda
på en grov ek i samhället Särö var ett anmärk-
ningsvärt fynd. Förf. och Krister Larsson
besökte Särö Nordanskog i maj 1994, och fann
bl.a. gammalekslav Opegrapha illecebrosa.
Särö Västerskog undersöktes under en heldag i
maj 1995 i jakt på rödlistade och andra intress-
anta lavar (Fritz 1996), varvid bland annat grå
jordlav Catapyrenium psoromoides hittades
som ny för landskapet Halland.

Inventeringens syfte

Syftet med denna inventering var att utföra en
grunddokumentation av bark- och vedlevande
lavar i skogsområdena Särö Västerskog och
Särö Nordanskog. De mera specifika delmålen
med dokumentation skulle ta fasta på särskilt
följande:

- Upprätta en artlista över samtliga epifytiska
lavar.

- Rödlistade arter skulle ägnas särskild
uppmärksamhet.

- De olika substratens betydelse för lavfloran
skulle undersökas.

Dokumentationen är tänkt att fungera som
underlag för framtida återinventeringar och ge
möjlighet till tolkning av eventuella föränd-
ringar i lavfloran. Inventeringen kan också
tjäna som grund för riktade skötselåtgärder i
området.
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Särö-historik

Särös goda rykte som bad- och sommarort
tog sin början 1839 (Wernström 1994). År
1845 byggdes de tre paviljongerna Tron,
Hoppet och Kärleken, vilka än idag finns kvar
bevarade vid kyrkan. Från 1800-talets mitt
kom Särö att bli känt som regelbundet tillhåll
för en rad kungliga gäster, i tur och ordning
Oscar I, Karl XV, Oscar II och Gustav V.
Gustav V spenderade mesta tiden på tennis-
banan tillsammans med medlemmar ur Särö
Tennis Lawn Club. Inte bara kungligheter njöt
av Särö. En rad målare kom och hämtade in-
spiration och motiv på Särö, bland andra Al-
fred Wahlberg, Pelle Ekström, Robert Theger-
ström, norrmannen Thorolf Holmboe och
dansken Emil Libert. 1903-1904 byggdes en
järnväg från Göteborg till Särö. Sundet mellan

fastlandet och Särö började att fyllas igen, och
ön blev en del av fastlandet. Särö kom då att
utvecklas vidare till en exklusiv villaförstad
för Göteborgs köpmannasocietet, och stora
villor med parkliknande trädgårdar bredde ut
sig (Hallands länsmuseer 1997).

Även idag lockar Särö många besökare för
bad i det fina vattnet. Sommartid är strän-
derna mycket välbesökta trots att de inte alltid
är så badvänliga: Block- och klippstränder
dominerar, medan det är ont om sandstränder.
Möjligen är det det inofficiella naturistbadet
som lockar! På Särö har i sen tid anlagts en
exklusiv golfbana med 18 hål, vilken också
drar till sig många besökare. Särö Västerskog
används av många ortsbor som friluftsområde.

Det var klipp- och sandstränderna som utgjorde dragplåster för många sommargäster på
Särö under 1800-talet. Här ses Snäckstrand, beläget på Särö-halvöns södra sida, på hösten.
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Använda metoder och tillvägagångssätt

Efterforskningar av lavar har skett inom skogs-
områdena Särö Västerskog och Nordanskog
(Fig. 1 och 2), och omfattar således inte till
exempel solitärträd i Särö samhälle. Noteras
bör att gränsdragningen för Särö Västerskog
inte är helt identisk med gränsen för natur-
reservatet (se nedan). För att få en viss upp-
fattning om lokala skillnader i lavfloran delades
Särö Västerskog in i tre delområden (SV, SS,
SÖ) med de större stigarna som skiljelinjer,
medan Särö Nordanskog (SN) var ett särskilt
delområde (Fig. 2). Inventeringsområdets
totala arealstorlek är 74,4 ha, varav 67,3 ha är
skogtäckt mark. De fyra olika delområdena är
ungefär likstora (se “Översiktlig beskrivning av
delområdena”).

Inom varje delområde har all yta genomströv-
ats. Undersökningen 1998-99 omfattade lavar
som växer på bark och ved, dvs epifytiska och
epixyliska arter. Såväl gamla som unga träd
och buskar har i så stor utsträckning som
möjligt kontrollerats, liksom död ved i olika
nedbrytningsstadier. Trädens stammar upp till
ca 2 m höjd har granskats. Viss kikarspaning
har utförts av högre belägna träd- och gren-

partier. Tonvikten i undersökningen ligger på
stammar, medan grenar har synats i mindre
omfattning. Samtliga träd med funnen före-
komst av rödlistade (Aronsson m.fl. 1995) och
regionalt intressanta lavar (Fritz 1997) har
antecknats. Dessa stammars omkrets i bröst-
höjd har uppmätts och den geografiska posi-
tionen har markerats på karta i skala 1:4 000.
För övriga arter har förekomsten för varje art
antecknats på alla substrat med antal påträffade
fynd inom varje delområde. Några olikstora
stammar har borrats för att få en uppfattning
om trädens åldrar.

Det grundläggande fältarbetet utfördes under
våren-sommaren 1998. Under hösten 1998 till
hösten 1999 har kompletterande fältbesök
gjorts. Det totala antalet fältdagar är totalt 19,
och den totala inventeringstiden 125 timmar,
vilket motsvarar knappt två timmar per ha. Viss
tid för trädborrning, fotografering och skötsel-
diskussioner ingår. Inventeringstiden är inte
helt jämnt fördelad, utan tillgången på substrat
har styrt tidsåtgången: I delområde SÖ finns
flest grova ekar, vilka tar mer tid i anspråk
jämfört med t.ex. tallhällmarkerna i delområde
SS.

Naturreservatets tillkomst

När Särö-banan byggts ökade bebyggelse-
trycket på Särö-halvön. Åtskilliga naturvänner
började misstänka en nära förestående exploa-
tering av Särö-skogarna. Naturskyddsfören-
ingen gav då i uppdrag till Thor Högdahl och
Rutger Sernander att undersöka Särö Väster-
skog 1913, vilket också skedde hösten samma
år (Högdahl & Sernander 1914). Initiativtaga-
ren till Säröbanan grosshandlare H. L. Ygberg
ägde Särö 1898-1917. Han utbjöd delar av
Särö för försäljning till Naturskyddsfören-
ingen. Det skapades opinion för inköp av om-
rådet. Vetenskapliga argument gavs inte bara
av Högdahl & Sernanders (op.cit.) under-
sökning, utan också av den tyske professorn
H. Conwentz (1915), professor Knut Kjell-
berg (1915) och konstnären Robert Theger-
ström (1915).

Naturskyddsföreningen försatte dock tillfället.
Ygberg dog 1917 och läget blev akut. För att
rädda området från villabebyggelse och av-
styckning av tomter bildades Särö Aktiebolag
av Särö-vännerna Hjalmar och Bertil Wijk,
som inköpte området 1918 för 800 000 kro-
nor (Anonym 1918). Bolaget gick dock i kon-
kurs 1929 och Särö Västerskogs framtid stod
åter på spel. Familjen Keiller inköpte skogen
och Västerskog kunde räddas på nytt. År
1961 aktualiserades området åter som natur-
reservat. Först 1974 kunde naturreservatet
Särö Västerskog bildas och 1977 förvärvades
det av staten. I reservatet ingår även halvön
Kalven och ön Stubbholmen. En skötselplan
fastställdes 1981. Särö Nordanskog kvarstår
än idag som oskyddat.
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Särö-halvöns läge och storlek

Särö med Västerskog och Nordanskog skjuter
ut som en långsträckt udde i havet tre mil sö-
der om Göteborgs centrum. Socknen är Släp,
kommunen Kungsbacka och landskapet samt
länet Halland (Fig. 1). Västerskog ansluter
närmast till havet i väst, medan Nordanskog
är belägen längre österut närmare fastlandet
(Fig. 2). Särö-halvön omfattar en areal av 150
ha, varav inventeringsområdet utgör ungefär
hälften av denna areal (Tab. 1).

Naturförhållanden

Särö ligger inom den sydvästsvenska gnejs-
regionen. Granitiserade gnejser utgör berg-
grund. Basiska bergarter, rika på amfibolit och
hornblände, sträcker sig från Snäckestrand i
två zoner mot NV (Lundegårdh & Sandegren
1953). I dessa rikare stråk växer bl.a. troll-
druva Actaea spicata och blåsippa Hepatica
nobilis. Som kuriosa kan nämnas förekomsten
av en samling jättegrytor på den nordvästra
stranden.

Området ligger helt under högsta kustlinjen.
Det är småkuperat och blockrikt. Det högst

belägna partiet är utsiktspunkten vid Kumlet
ca 36 m.ö.h. Särö Västerskog korsas av
sänkor mellan höjdområdena, som oftast är
kala eller täcks av ett tunt jordtäcke. I sänkor-
na finns ansamlingar av morän och sediment.
Där uppblandning skett med lerhaltiga sedi-
ment ökas jordens bördighet. Överlag ger
dock jordmånen upphov till en ganska artfat-
tig flora (se ”Vegetation på Särö”).

Särö ingår i den nemorala zonen. Särö hör
också till den naturgeografiska regionen 15,
som karaktäriseras av ”Ljungheds- och kust-
skogsområden längs svenska Västkusten. Öp-
pet landskap, skärgård, kala klippor och ädel-
lövskog” (Nordiska Ministerrådet 1977).

Särö ligger i ett lokalmaritimt område (Ång-
ström 1974). Årsmedeltemperaturen på den
relativt närbelägna ön Nidingen var +7.8° C
under perioden 1961-1990, vilket hör till de
högsta årsmedeltemperaturerna i Sverige
(SMHI 1998). Årsmedelnederbörden är låg
efter halländska mått, ”endast” mellan 800
och 900 mm i verklig, dvs korrigerad, neder-
börd för perioden 1961-1990 (SMHI 1994).
Dimfrekvensen utgör endast 0-10% av årets
dagar. Däremot kan dimfrekvensen vintertid
vara så hög som 15-20% (Ångström 1974).

Figur 1. Särö-halvöns
läge i Hallands län.

Figur 2. Särö-halvön. © Lantmäteriet, 2005. Ur GSD 
Fastighetskartan, 106-2004/188-N.

Särö
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I fält har handlupp (10x och 20x) använts. För
att kunna säkra bestämningen av ett antal i fält
svårbemästrade arter har försiktiga insamlingar
gjorts. Kollekterna har undersökts med hjälp av
stereolupp (20-60x) och ljusmikroskop (100x,
400x och 660x). Beläggexemplar finns i mitt
privata herbarium. Vissa kollekt har kontroll-
erats eller bestämts av expert, vilket i så fall
anges i artförteckningen. För att försöka finna
uppgifter om tidigare fynd av lavar på Särö har
genomsökts dels Lars Arvidssons privata
herbarium, dels Göteborgs Botaniska museum.
Vidare har sökningar gjorts genom internet i
olika databaser för herbarierna i Uppsala och
Stockholm. Även Länsstyrelsens regionala
artdatabas har utnyttjats. Uppgifter om röd-
listade och regionalt intressanta lavar, funna
under inventeringen 1998-99, har matats in i
Länsstyrelsens regionala artdatabas.

Nomenklaturen för lavarnas latinska namn
följer i stort sett Santesson (1993), se mer
nedan. Svenska namn följer Moberg, Thor &
Hermansson (1995) och Anonym (1999).

Vegetation på Särö

Såväl Västerskog som Nordanskog är skiktade
skogar dominerade av gammal tall Pinus syl-
vestris, med rikliga inslag av gammal, grov och
vidkronig bergek Quercus petraea. Smärre in-
slag finns av lönn Acer platanoides, klibbal
Alnus glutinosa, björk Betula spp., bok Fagus
sylvatica, ask Fraxinus excelsior, gran Picea
abies, asp Populus tremula och lind Tilia cor-
data. Gran Picea abies är direkt sällsynt, och
bara några få äldre exemplar noterades 1998.
(Nästan all förekommande gran gallrades se-
lektivt undan som en medveten skötselåtgärd
under 1980-talet.) Under detta trädskikt finns
en tät ca 10 m hög ”yngre” skog av ek. I denna
skog ingår rikligt med olikåldrig idegran Taxus
baccata och rönn Sorbus aucuparia. Dock är
föryngringen av tall mycket svag till obefintlig.
Träd med rik bark, såsom ask, alm Ulmus
glabra och lönn, förekommer totalt sett
mycket sparsamt i området.

Krum och vindpinad ekkrattskog i blockmarken Kumlet sydväst om Utsiktstornet. Det
ingår i delområde SV. Här finns oceaniska lavar som grynlav Pannaria conoplea.
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I buskskiktet växer främst ek och rönn. Fläck-
vis förekommer hassel Corylus avellana, hag-
torn Cratageus spp., en Juniperus communis,
vildapel Malus sylvestris, hägg Prunus padus,
brakved Rhamnus frangula och fläder Sam-
bucus nigra. Vildkaprifol Lonicera pericly-
menum växer oftast insnärjd i buskarna.
I fält- och bottenskiktet dominerar hedseriens
arter som kruståtel Deschampsia flexuosa,
lingon Vaccinium vitis-idaea och blåbär V.
myrtillus samt många vanliga barrskogmossor.
Floran är överlag artfattig och tämligen homo-
gen. Smärre partier med rikare vegetation i

ängsserien påträffas en-
dast t.ex. längs natur-
reservatets östgräns, i
Barrlindkärret och strax
öster om Kumlet. På
partier med tunnare jord-
lager och där berg går i
dagen dominerar lav-
klädda hällar och krökta
tallar. Närmare havet i
väster är även ekskogen
lågvuxen och krattartad.

Längs stränderna före-
kommer andra vegeta-
tionstyper. På de block-
rika stränderna finns
t.ex. strandkvanne
Angelica archangelica
ssp. litoralis, strandkål
Crambe maritima, och
hampflockel Eupatorium
cannabinum.

Översiktlig beskrivning
av delområdena

De fyra delområdena
omfattar totalt en areal
om 74,4 ha, huvud-
sakligen bevuxen av
skog, och då med tall

och ek som dominerande trädslag. Död ved i
form av lågor, högstubbar och torrträd  i olika
nedbrytningsstadier förekommer rikligt i alla
delområden.

Delområde SÖ
Storlek 19,0 ha. Delområdet omfattar de östra
delarna av Särö Västerskog, från gränsmuren
vid P-platsen västerut till den ungefärligen
nord-sydligt löpande huvudstigen genom
Västerskog (Fig. 3). Huvudstigen formar också
sydgräns till delområde SS. I delområdet ingår
en damm med omgivande vegetation i den allra
nordligaste delen, beläget utanför reservats-
gränsen. I delområdet finns gott om gammal
tämligen grov ek, främst längs med gränsmuren
i östra delen och på syd- och västsluttningarna
av den södra delen av delområdet. Gammal

Gammal igenslyad ekskog dominerar vissa
partier av delområde SÖ, som här i den
sydligaste delen.
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Särö - gammal utmark

Särö-skogarna har lång kontinuitet som
skogsmark, vilket är unikt för kustnära skog
idag. Varför har då skogen på Särö bevarats
medan nästan all annan kustlövskog avver-
kats? Förklaringen är nog att ön alltid tillhört
endast en ägare, som därtill knappast alls ut-
nyttjat skogstillgångarna. År 1254 såldes Särö
till den danske kungen Kristoffer I och Särö
blev kronogods (Valdemar II:s jordabok).
Särö har därefter genom arv och köp gått ur
hand i hand, men inte varit splittrad på flera
ägare. När Halland tillföll Sverige förvärvades
egendomen av en enskild person, som utver-
kade säterifrihet och uppförde sätesgården
Särö Säteri (Prytz 1930).

Det tidigare skogstillståndet kan studeras på
kartor från 1692 (Söderlingh 1692) och 1773
(Åstrand 1773). På kartan för 1692 finns träd-
markering endast i den centrala och östra de-
len av Särö Västerskog. Övriga delar utgörs
främst av ”torra berg” och mindre ytor med
”gräsmark”. Beteckningen ”fänadsmark” i den

centrala delen av Särö Västerskog antyder att
hela området betades med kreatur. All skog
inom området betecknades som vacker ”furu-
skog”. Ett nuvarande åkerparti öster om
Västerskog betecknades dock som alskog.
Ingen ek framträder på kartan. Troligen har
tallen dominerat kraftigt, men att andra träd-
slag funnits sparsamt. I beskrivningen anges
dock al, hassel och ek på inägor. I Lands-
beskrivningen från 1729 (återgivet av Malm-
ström 1939) anges följande om skogstill-
ståndet i Släp sn:

”Utmarken var mycket bergig och i allmän-
het trädlös. Endast för Särö Säteri finnes
uppgift om verklig skog å utmarken. Denna
utgjordes av ‘skiön Furuskough’. Ängarna till
de olika hemmanen voro ibland trädlösa, men
ibland sparsamt bevuxna med lågvuxen ek,
björk, al, asp, hassel och videbuskar.”

På kartan från 1773 (Åstrand 1773) är Väs-
terskog markerad som ”utmark” med före-
komst av ett flertal trädslag, dock mest ”fur
och gran”. Jämfört med 1692 har skogen brett

Karta över Särö-halvön från 1773 (Åstrand 1773). Över större delen av ön anges träd.
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Särö Västerskog var förr en betad och mera ljusöppen mark, med utrymme för sparbanks-
ekar som den berömda ”tusenårs-eken”. Trädet dog 1947. Träsnitt efter en teckning av den
danske konstnären Emil Libert. Ursprungligen publicerad i Ny Illustrerad Tidning 1870.

ut sig och gräsmarken är borta. Denna ut-
veckling gick stick i stäv mot den i övriga
Halland. Angivelsen av gran är förbryllande,
och avser troligen idegran, som vid denna tid
uppmärksammats (Montin 1766). Om sko-
gens användning anges att ”...hvarigenom
Gården till både Wedbränne och Redskaps-
ämnen tillräckeligt är försedd” (Andersson
1977).

På resa genom Halland för studier av lant-
hushållningen kom A. G. Barchaeus till Särö
i juni 1773 (Barchaeus 1924):

”Öen är fruktbar; det visa jordarterna af
både sand och lera, som finnas blandade
med snäckeskal: Äfven utviser trädväxten
det: Ek, Ahl, Lind och Ask hafva här mycken
frodighet. Men här växer äfven Tall, som
eljest icke finnes i Halland; samt den rara
Barlinden, Taxus, som eljest svårl. finnes i
Sverige utom trägårdar. Denna Barlind
växte här i Västerskog till stor myckenhet,

öfver 100:de gode stammar. De längsta hade
ungeferl. 7 alnars högd och en stamm om 1/2
alns circumferie 1 aln från marken.”

Västerskog betades förmodligen extensivt
fram till 1800-talets senare hälft. Fuktängen
nära Snäckestrand betades dock ännu i början
av 1900-talet (Andersson 1977). Det upp-
hörda betet har medfört en mera sluten skog,
som sannolikt gynnat eken på tallens bekost-
nad. Uppvuxen äldre skog har funnits åtmins-
tone sedan 1692, och den skogliga kontinuite-
ten är därför lång. På en omkullfallen tall räk-
nade Högdahl & Sernander (1914) inte min-
dre än 480 årsringar, vilket skulle vara Hal-
lands äldsta kända tall. Förekomsten av gamla
och grova ”uråldriga” ekar, bl.a. ”tusen-
årseken” (trädet dog 1947), lind, hasselbuskar
och även någon gran visar också på en kontin-
uitet av såväl tall- som ädellövskog. Mest
känd av lindarna är den vid Drottninghuset i
Nordanskog, där Karl XV lät bespisa 150
middagsgäster i skuggan av lindens krona.
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tallskog med ståtliga grova furor dominerar
trädskiktet i den norra delen. På de talrika
bergsknallarna blir tallskogen mer av lågvuxen
hällmarkstyp. Två fuktigare skogar finns inom
delområdet; dels alldeles vid entrén nära P-
platsen, dels söder om dammen i den norra
delen. I dessa fuktskogar finns huvudsakligen
klibbal och björk, men även bl.a. ask, lönn och
alm. Längs med gränsmuren i den östra delen
förekommer också en hel del grövre bok.

Delområde SS
Storlek 17,6 ha. Delområdet omfattar de allra
sydligaste delarna av Särö Västerskog, inte
bara från Snäckstrand ut till Kalven utan också
bergsknallen Stenkullen, belägen utanför
reservatsgränsen. Hällmarkstallskog dominerar
delområdet eftertryckligt. Gammal ek växer
dock huvudsakligen innanför Snäckstrand.
Intressanta marker utgör också den smärre
dalgången mellan Snäckstrand och Kalvviken,
med förekomst av alsumpskog, videsnår och
senvuxen aspskog. I denna dalgång finns också
fläder, benved, sälg m.m.

Delområde SV
Storlek 18,2 ha. Delområdet omfattar de
västligaste delarna av Särö Västerskog, dvs
från den nord-syd-gående huvudstigen i
Västerskogs centrala delar västerut till havet.
Stora delar av de västra och norra avsnitten
domineras av hällmarkstallskog. I delområdet
finns dock rikligt med senvuxen, klen som
grov, krum och gammal ek, huvudsakligen vid
Kumlet nära utsiktstornet. Vid Kumlet finns en
del sen- och lågvuxen asp. Grövre mera hög-
vuxen ek, ofta med uppslag av idegran, finns
mest mellan Kumlet och huvudstigen i de östra
delarna, men även i nordsluttningarna i del-
områdets allra nordligaste delar. Det mäktiga
alkärret Barrlindkärret, med talrik förekomst
av idegran, utgör en särpräglad skogsmiljö.
Nästan överallt i delområdet förekommer rönn
tämligen rikligt.

Delområde SN
Storlek 19,6 ha. Delområdet omfattar hela
Särö Nordanskog. Stora arealer täcks av äldre
tallskog på varierande jorddjup. Även gammal
grov ek förekommer rikligt, särskilt i kant-
zonen mot cykelstigen i de norra delarna, i
sluttningszonerna ner mot Särö samhälle, i

Figur 3. Särö-halvön. Markerats har inventerade delområden (blå heldragna linjer), icke
inventerade områden (mörkblå ytor) och större stigar i Västerskog (röda streckade linjer).
(© Lantmäteriet, 2005. Ur GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N.)
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Pelargången i delområdets centrala delar samt
västbranterna. Nästan all grov ek växer i skog
och därmed skuggigt. I västbranterna påträffas
även olikåldrig lind, hassel och en hel del
idegran. Ung till medelåldrig ask växer mest i
delområdets nordöstligaste delar, i kantzonen
mot cykelstigen. Medelåldrig till äldre lönn
finns mest i de sydvända sluttningszonerna ner
mot Särö samhälle. Smärre alsumpskog
påträffas längs med cykelstigen samt fläckvis i
de centrala och södra delarna av objektet.

Lavvegetationen

Almborn (1955) tar upp
fem federationer av
epifytiska lavsamhällen
efter erfarenheter från
Hallands Väderö:
Graphidion, Lobarion,
Physodion, Leprarion
och Xanthorion. Indel-
ningen har sin grund i
federationernas olika
”smak” för ljus, luftfuk-
tighet, barkstruktur och
barkkemi samt närsalt-
rikt damm. I skogarna på
Särö medverkar närheten
till havet och de idag
tätvuxna slutna skogarna
till en hög luftfuktighet
rent generellt. Ljus-
tillgången är dock tvärte-
mot allmänt sett låg
utom i de mera strand-
nära partierna med klip-
por och strödda buskage
och träd. Substrat-
tillgången på Särö uppvi-
sar en stor mångfald.
Såväl slätbarkade träd
som rönn och ung ek
förekommer tillsammans
med gamla träd med öm-

som grov skorpbark, ömsom lösbark. Variatio-
nen bäddar för möjlighet att hysa flertalet av de
uppräknade federationerna ovan.

Indelning av lavar i lavsamhällen och dess frek-
vens har inte systematiskt studerats under
denna inventering. Alla av Almborns (op.cit.)
upptagna federationer har dock noterats i Särö-
skogarna. Federationen Graphidion, med före-
komst av bl.a. skriftlav, kantlavar och olika
porlavar, är riklig främst på rönnar och unga
ekar. Lobarion, med lunglav och fjällig filtlav
som iögonenfallande representanter, påträffas
likaså rikligt men främst på senvuxen ek av
olika dimensioner. Physodion, med arter som
blåslav, pukstockslav och skrynkellav, är vanlig
på främst grenar av tall och en, men även på

Lavfederationen Leprarion dominerar på
trädstammarnas basala delar, där de mest
skuggiga och fuktiga förhållandena råder.
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stammar av ek i något mera ljusöppna lägen.
Leprarion, känneteckad av mjöllavar, är alle-
städes närvarande vid basen av alla träd, främst
synligt på grova tallar och ekar i mörka,
skugga och fuktiga mikrohabitat. Xanthorion,
med den vackert orangefärgade vägglaven och
olika rosettlavar som exempel, är den mest
ovanligt noterade federationen. Man påträffar
den i några strandnära partier med lite sen-

vuxen asp, men även på grenar av
buskar och snår vid strandkanten
(saltstänk).

Skorplavar dominerar epifytfloran.
Andelen arter av skorplavar av det
totala antalet arter uppgår till 70%.
En vanlig andel är just kring 60-
70% i denna skogstyp (Gustavsson
1989).

Lavfloran på Särö

Högt artantal
Totalt fann jag 231 arter inom de
inventerade delområdena på Särö
1998-99 (Bilaga 1). Under senare
år har dessutom Bacidia subin-
compta och Marchandiomyces
corallinus noterats inom inven-
teringsområdet, varför det totala
antalet aktuella kända arter uppgår
till 233. Dessa arter ingår i all
lämnad statistik framöver. De
olika delområdena var tämligen
jämbördiga i artantal. Skillnaden
mellan lägsta (139 arter, delområde

SN) och högsta (161, delområde SÖ) artantal
är endast 22 arter (Tab. 1). Likheten i artupp-
sättning mellan delområdena är relativt stor.
Mest avvikande och med flest unika arter
noterades i delområde SS. Det kan åtminstone
delvis förklaras med förekomst av flera smärre
senvuxna aspdungar med näringsrik bark, som
förekommer mycket sparsamt i de övriga
delområdena.

Bägarlavar vanliga
Särskilt rikliga är bägarlavar Cladonia med
åtminstone 19 funna arter. Bägarlavarnas

Tabell 1. För de fyra delområdena anges total areal, enbart skogsareal, det totala antalet
arter, unika arter, antal rödlistade arter samt antal funna träd med rödlistade lavar .

Delområde Areal Skogsareal Artantal Unika arter   Rödlistade arter  Rödliste-träd
Särö SÖ 19,0 19,0 161 17 25 131
Särö SS 17,6 13,4 156 29 15 27
Särö SV 18,2 15,3 149 16 23 132
Särö SN 19,6 19,6 139 9 20 118
Summa 74,4 67,3 233 71 37 408

På aspar med näringsrik bark växer den
gula vägglaven Xanthoria parietina och
många andra särskilda arter i lavfedera-
tionen Xanthorion. Delområde SS.
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rikliga förekomst kan förklaras av den rikliga
mängden av liggande död ved. Ytterligare arter
bägarlavar kan troligen uppletas på jord och
sten i området. Kantlavar Lecanora (18) och
lundlavar Bacidia (11) är ytterligare ett par väl
företrädda släkten.

Hänglavar sparsamma
Sparsammare än väntat var
förekomsten av hänglavar.
Endast två arter skägg-
lavar Usnea påträffades.
Inga garnlavar Alectoria
sågs alls, och endast ett
tanigt exemplar anteck-
nades av manlav Bryoria
fuscescens.

Missade arter?
Trots eftersök har jag inte
lyckats hitta arter som
borde kunna finnas i detta
område, t.ex. Biatora
gyrophorica, gul nållav
Chaenotheca brachypoda,
kochenillav Cladonia
coccifera, Lopadium
disciforme, korallblylav
Parmeliella triptophylla,
liten blekspik Sclerophora
peronella och skägglav
Usnea filipendula.

Rödlistade arter
Särö-området är rikt på
rödlistade arter (Aronsson
m.fl. 1995). Totalt hittades
37 arter under inventer-
ingen (Tab. 1 och 2).

Av de rödlistade arterna
förekommer så vitt känt
mörk kraterlav och skorp-
gelélav här på de enda
lokalerna i Halland. För
grå jordlav, stiftkvistlav,
blyertslav, gul dropplav,
grynig gelélav, västlig
njurlav, gammalekslav,
pulver-ädellav, grynlav och
rosa skärelav finns för

närvarande högst tio andra kända lokaler i
landskapet. En rad påträffade arter har på Särö
de rikligaste kända förekomsterna i Hallands
län. Det gäller t.ex. mjölig klotterlav, stift-
kvistlav, ädelkronlav och stiftklotterlav, därtill
ofta fertil.

Antal Fertilitet Antal
träd substrat

Hotkategori 1. Akut hotade (5 st.)
Gammelekslav Opegrapha illecebrosa 16 x 1
Jättelav Lobaria amplissima 2 - 1
Orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrocheila 5 x 2
Pulver-ädellav Megalaria pulverea 2 - 2
Röd pysslinglav Thelopsis rubella 1 x 1

Hotkategori 2. Sårbara (13 st.)
Blylav Degelia plumbea 2 x 1
Grynig slanklav Collema subflaccidum 6 - 1
Grynlav Pannaria conoplea 1 - 1
Grå jordlav Catapyrenium psoromoides 2 - 1
Liten sönderfallslav Bactrospora corticola 1 x 1
Matt pricklav Arthonia pruinata 3 x 1
Mörk kraterlav Gyalecta truncigena 2 x 1
Mjölig klotterlav Opegrapha sorediifera 47 - 1
Rosa lundlav Bacidia rosella 2 x 1
Rosa skärelav Schismatomma pericleum 1 x 1
Stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera 55 x 3
Stiftkvistlav Bacidia vezdae 15 x 6
Ädelkronlav Pachyphiale carneola 121 x 2

Hotkategori 3. Sällsynta (3 st.)
Frostig trädgrönelav Scoliciosporum pruinosum 1 x 1
Grynig lundlav Bacidia biatorina 44 x 2
Stor knopplav Biatora sphaeroides 7 x 1

Hotkategori 4. Hänsynskrävande (16 st.)
Almlav Gyalecta ulmi 11 x 1
Blek kraterlav Gyalecta flotowii 25 x 1
Blyertslav Buellia violaceofusca 7 - 1
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica 11 x 2
Grå skärelav Schismatomma decolorans 102 - 1
Gul dropplav Cliostomum corrugatum 1 x 1
Kornig nållav Chaenotheca chlorella 4 x 2
Kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata 1 x 1
Mussellav Normandina pulchella 23 - 1
Parasitsotlav Cyphelium sessile 3 x 1
Rikfruktig blemlav Phlyctis agelaea 2 x 2
Skorpgelélav Collema occultatum var. occultatum2 - 1
Skuggkranslav Phaeophyscia endophoenicea 7 - 3
Skuggorangelav Caloplaca lucifuga 11 - 1
Västlig njurlav Nephroma laevigatum 4 x 2
Ädellav Megalaria grossa 6 x 1

Tabell 2. Funna rödlistade lavar (n=37) i Västerskog och
Nordanskog på Särö 1998-99. Även antal träd med förekomst,
fertilitet, dvs förekomst av apothecier, och antal substrat anges.
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Flest rödlistade arter påträffades i delområde
SÖ med 25 arter, medan ”endast” 15 arter
noterades i delområde SS (Tab. 1). Avgörande
för förekomsten av rödlistade lavar är gamla
ekar, grova lika väl som senvuxna (se nedan). I
delområde SS dominerar tall eftertryckligt
medan förekomsten av ek är sparsam relativt
de övriga delområdena. De enskilda arternas
utbredning i Särö-området är långtifrån helt
jämn och olikheter i artuppsättning i de olika
delområdena kan noteras. I de västligare
belägna delarna, särskilt sektion SV, påträffas
mest oceaniska arter som t.ex. skorpgelélav,
grynig gelélav, grynlav och västlig njurlav. I de
östligare delarna av Särö-halvön, särskilt
delområde SN, påträffas mera ljuskrävande
arter som t.ex. gammelekslav. Förekomster av
ädelkronlav ger besked om var koncentrationer
av senvuxna klenstammiga ekar finns, medan
utbredningen av grå skärelav visar på före-
komst av lite grövre ekar med grov skorpbark
(Fig. 4).

De rödlistade arterna förefaller generellt sett ha
en snäv ekologisk amplitud med avseende på
substrat. Påfallande många av de rödlistade
arterna påträffades nämligen enbart på enstaka
substrat, i medeltal 1,5 substrat/rödlistad art
(Tab. 2). Detta kan jämföras med övriga arter,
där motsvarande värde är 3,7. Generalister som
blåslav Hypogymnia physodes, slånlav Evernia
prunastri och glänsande sköldlav Melanelia
fuliginosa påträffades på ca 20 substrat (se
nedan)!

Naturvårdsintressanta lavar
Av naturvårdsintressanta lavar (jfr Hallingbäck
1995, Fritz 1999), rödlistade eller ej, noterades
en uppsjö sådana arter. Dessa arter anges med
asterisk i artförteckningen. Totalt 73 natur-
vårdsintressanta lavar har identifierats, utgör-
ande så mycket som en tredjedel av den totala
artstocken.

Figur 4. Utbredning av ädelkronlav Pachyphiale carneola (blå cirklar, n=121) och grå
skärelav Schismatomma decolorans (gula cirklar, n=102) inom de fyra undersökta del-
områdena på Särö. (© Lantmäteriet, 2005. Ur GSD Ortofoto, 106-2004/188-N)
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Nyfynd för landskapet Halland
Under inventeringen 1998-99 påträffades
åtminstone sju arter, vilka tidigare ej rapport-
erats från landskapet Halland: Gyalecta trun-
cigena, Lecanora aitema, L. leptyrodes, L.
subintricata, Lecidella laureri, Marchandio-
myces corallinus och Strangospora delitesc-
ens. Dessutom kunde fynd av pulver-ädellav
Megalaria pulverea bekräftas för landskapet.

Ek – det viktigaste substratet
Totalt noterades lavar på 31 olika substrat-
typer, varav 29 för bark, alltifrån ris som blåbär

och ljung till träd som tall och björk (Bilaga 3).
Ved indelades endast i barr- och lövved. Bark
av ek är det i särklass viktigaste substratet för
lavar i Särö-skogarna. Totalt noterades så
mycket som 161 arter på ekbark och ytterligare
15 arter på ekved, dvs totalt 176 arter på ek
(Tab. 3). Någon motsvarighet i Sverige har jag
inte kunnat finna i litteraturen.

Lite oväntat kanske kommer barrved som det
näst artrikaste substrat, med 62 arter. På löv-
ved noterades endast hälften av detta artantal,
trots en ganska riklig förekomst av lövved,

Tabell 3. Totalantal respektive rödlistade arter funna på olika substrat av bark och ved i de
fyra undersökta delområdena på Särö 1998-99. Antalet unika arter, dvs arter begränsade
till ett substrat, anges för varje substrat för såväl totalantalet som rödlistade arter. De olika
substratens totala relativa förekomst i området har subjektivt uppskattats och anges i en
tregradig skala (Förekomst: 1=sällsynt, 2=täml. allmän och 3=allmän).

Substrat Förekomst Totalantal Varav unika Rödlistade Varav unika
Alm Ulmus glabra 1 7 0 0 0
Apel Malus sylvestris 1 5 0 0 0
Ask Fraxinus excelsior 1 35 0 3 0
Asp Populus tremula 2 61 15 2 0
Benved Evonymus europaeus 1 15 0 0 0
Björk Betula spp. 3 30 2 0 0
Blåbär Vaccinium myrtillus 2 3 0 0 0
Bok Fagus sylvatica 2 26 0 0 0
Ek Quercus spp. 3 161 63 34 25
En Juniperus communis 3 32 2 0 0
Fläder Sambucus nigra 1 11 0 0 0
Fågelbär Prunus avium 1 10 0 0 0
Gran Picea abies 1 5 0 0 0
Hassel Corylus avellana 1 8 1 0 0
Hästkastanj Aesculus hippocastaneum 1 4 0 0 0
Idegran Taxus baccata 3 12 0 0 0
Kaprifol Lonicera periclymenum 3 3 0 1 0
Klibbal Alnus glutinosa 2 34 1 1 0
Lind Tilia cordata 2 27 0 2 0
Ljung Calluna vulgaris 2 8 0 0 0
Lönn Acer platanoides 2 35 0 4 0
Murgröna Hedera helix 2 5 0 0 0
Rosor Rosa spp. 2 15 1 0 0
Rönn Sorbus aucuparia 3 48 2 3 1
Skogstry Lonicera xylosteum 1 1 0 0 0
Slån Prunus spinosa 2 11 0 0 0
Sälg Salix caprea 2 13 0 0 0
Tall Pinus sylvestris 3 31 3 0 0
Viden Salix spp. 2 17 0 0 0
Bark-totalt 206 90 36 26
Barrved coniferous lignum 3 62 15 3 1
Lövved deciduous lignum 3 36 2 4 0
Ved-totalt 74 17 5 1
Summa 233 107 37 27
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Rasbrant med asplågor, ek i olika dimensioner, idegran och rönn. Många lavar kan ses på
rönn och asp. Så många som 15 arter växer enbart på asp i området. Särö SV.

Tallved är det substrat som efter ek härbärgerar mest lavar i Särö-skogarna. Hela 15 arter
har påträffats enbart på tallved, företrädesvis tallågor stadda i nedbrytning. Särö SÖ.
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främst i form av ek. Antalet arter på tallbark,
också ett vanligt substrat i området, var med
endast 31 arter mera blygsamt. Likaså var
artantalet på idegran, ett nog så vanligt substrat
i området, ytterst fåtaligt. I förhållande till en
begränsad förekomst av substrat var antalet

påträffade arter ganska högt på asp, ask och
rönn. Påfallande många arter, 107 st (46% av
det totala artantalet), har noterats enbart på ett
enda substrat (Tab. 3). Så många som 63 arter
(27% av det totala artantalet) påträffades
enbart på bark av ek i området.

Ek är det i särklass viktigaste substratet även
för rödlistade arter i området. Hela 34 av 37
påträffade arter noterades på ek (Tab. 3).
Endast gul dropplav (tallved), frostig träd-
grönelav (rönn) och rikfruktig blemlav (rönn,
lönn) saknades på ek. Så många som 25 röd-
listade arter noterades enbart på bark av ek.

Åldersbestämning av ek
Trädborrning av ett mindre antal klenstammiga
ekar i Särö Västerskog med förekomst av
rödlistade eller regionalt intressanta lavar
bekräftar bilden av senvuxenhet. Räknade
årsringar visade på en spridning från ca 80 till
130 för ekar med omkretsarna 38 till 135 cm,
såväl borrprov som omkretsmått avser bröst-
höjd (Fig. 5). Dessa ekar visar på kontinuerligt
tillförda ekgenerationer allt sedan betets upp-
hörande kring sekelskiftet 1900.
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Figur 5. Jämförelse mellan räknade års-
ringar av borrade ekstammar och uppmätt
omkrets i brösthöjd på Särö 1998.

Figur 6. Fynd av rödlistade lavar fördelade
på de uppmätta trädens olika storleks-
klasser. Några få träd har ej uppmätts.
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Figur 7. Antal rödlistade arter lavar per
träd inom de undersökta delområdena på
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Rödlistade lavar – även på klena ekar
På förhand skulle man kunna förvänta sig att
de flesta träd med rödlistade arter är grova.

Resultatet från inventeringen visar
att av drygt 400 noterade träd
med förekomst av rödlistade lavar
var ungefär 35% klenstammiga
träd (högst 100 cm i omkrets)
(Fig. 6). Den totala artstocken av
rödlistade lavar på klena senvuxna
ekstammar är dock inte särskilt
stor. Ädelkronlav, grynig lundlav,
mussellav och mjölig klotterlav
svarar för nästan alla fynd på
denna typ av substrat. Det är
också stor skillnad mellan de olika
delområdena. I delområde SV och
SS dominerar klenstammiga träd
(medel  120 resp. 148 cm i om-
krets), medan grövre träd domi-
nerar i delområdena SÖ och SN
(medel 176 resp. 191 cm) (Fig. 6).

Fler rödlistade arter per träd än två är ovanligt
(Fig. 7). Träd med en och två rödlistade arter
fångar in hela 95% av alla träd med rödlistade
arter. Ek utgjorde hela 91% av alla träd med
funna rödlistade arter  (Fig. 8). Dessa resultat
understryker ytterligare ekens betydelse för

Figur 8. Antal träd per trädslag med fynd
av rödlistade lavar inom de undersökta del-
områdena på Särö 1998-99.

Figur 9. Utbredning av träd med rödlistade lavar i de inventerade delområdena på Särö.
Totalt ingår 399 koordinatsatta träd. (© Lantmäteriet, 2005. Ur GSD Ortofoto, 106-2004/188-N)

366

10 8 8 6 4 3 1 1 1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ek
Tall

Rön
n

Lin
d

Lön
n

Ask Asp

Klib
bal

Kap
rif

ol
Sten

A
nt

al
 tr

äd
 m

ed
 r

öd
lis

ta
de

 la
va

r

Antal träd = 408

SN

SÖ

SS

SS

SV

1-2 arter/träd

3-5 arter/träd

Antal rödlistade lavar per träd



23

Lavar på Särö

lavflorans mångfald i Särö-skogar-
na. En kartbild över de rödlistade
lavarnas förekomst i Särö-skogar-
na visar således till stor del ekens
utbredning i området (Fig. 9).

Få vanliga lavar
Antalet mycket allmänna arter i
Särö-skogarna är ganska få. Två
sätt har använts att mäta arternas
förekomst och frekvens i området.
Det ena sättet är att titta på arter-
nas frekvens inom varje delområde
(Bilaga 1). Det andra sättet är att
titta på hur många substrat de olika
arterna noterats på (Bilaga 2).
Visserligen har 81 arter (36%)
noterats i samtliga fyra delområd-
en, men endast sex av dem före-
kommer allmänt i alla delområden,
nämligen bitterlav, blemlav, blåslav,
blågrå mjöllav, slånlav och glän-
sande sköldlav. Arter med före-
komst på minst tio olika substrat i
Särö-skogarna listas i Tab. 4. Fem
av de tidigare nämnda sex arterna
kommer igen plus ytterligare
några, så att det totala antalet blir

13 arter. När det gäller substratval är dessa
arter, med i genomsnitt 15 substrat/art, de
rödlistade arternas motpol, dvs generalisterna
kontra specialisterna.

Växtgeografiska drag
Utbredningsmönster för lavar i Norden kan
inordnas i ubikvisita (de som förekommer spritt
i Norden), alpina, nordliga, östliga, västliga
(oceaniska), sydliga och marina arter (Degelius
1935, Almborn 1948). Lavfloran på Särö do-
mineras av sydliga och ubikvisita arter, vilket
överensstämmer med resultat från Näverkärr i
Bohuslän (Arvidsson m.fl. 1988), Älmås i Hal-
land (Gustavsson 1989) och Ödegärdet i västra
Småland (Gustavsson 1995).

Som några exempel på sydliga arter, noterade
på Särö, kan nämnas följande:

almlav Gyalecta ulmi
blek kraterlav Gyalecta flotowii
gammelekslav Opegrapha illecebrosa

De krattartade ekarna nedanför Kumlet i
delområde SV kan anta många egendomliga
former. Den låga förgreningen antyder
också en uppväxt i mera ljusöppna förhål-
landen.

Tabell 4. Arter i Särö-skogarna med noterad
förekomst på minst tio substrat. Arter med
asterisk (*) har även noterats vara allmänna
i samtliga fyra delområden.

Arter Antal substrat
Blågrå mjöllav Lepraria incana* 23
Slånlav Evernia prunastri* 20
Blåslav Hypogymnia physodes* 20
Glänsande sköldlav Melanelia fuliginosa* 19
Skrynkellav Parmelia sulcata 17
Mjölig trattlav Cladonia coniocraea 15
Fingerlav Cladonia digitata 14
Färglav Parmelia saxatilis 14
Blemlav Phlyctis argena* 13
Lecanora chlarotera 12
Dropplav Cliostomum griffithi 12
Liten vaxlav Dimerella pineti 11
Ropalospora viridis 10
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liten sönderfallslav Bactrospora corticola
rosa lundlav Bacidia rosella
stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera
skriftlav Graphis scripta
slånlav Evernia prunastri

Som exempel på ubikvisita arter kan nämnas
följande arter på Särö:

dvärgbägarlav Cladonia parasitica
liten vaxlav Dimerella pineti
blåslav Hypogymnia physodes
pukstockslav Hypogymnia tubulosa
färglav Parmelia saxatilis
näverlav Platismatia glauca

Utmärkande för lavfloran på Särö, jämfört med
flertalet andra inventerade skogsområden i
södra Sverige, är dock det markanta inslaget av
många västliga (oceaniska) arter. Av de som
Degelius (op.cit.) nämner har följande noterats
på Särö:

blylav Degelia plumbea
jättelav Lobaria amplissima

örtlav Lobaria virens (utdöd)
västlig njurlav Nephroma laevigatum
mussellav Normandina pulchella
grynlav Pannaria conoplea

Till denna oceaniska grupp av arter skulle även
följande arter kunna räknas:

barktrapelia Trapelia corticola
grynig lundlav Bacidia biatorina
grynig slanklav Collema subflaccidum
jättelavskorall Dendriscocaulon umhausense (utdöd)
pulver-ädellav Megalaria pulverea
röd pysslinglav Thelopsis rubella
stiftkvistlav Bacidia vezdae
stor knopplav Biatora sphaeroides
ädelkronlav Pachyphiale carneola

Degelius (op.cit.) nämner dessutom följande
ubikvisita arter som suboceaniskt gynnade, dvs
arter som gynnas av hög nederbörd:

lunglav Lobaria pulmonaria
grynig filtlav Peltigera collina
fjällig filtlav Peltigera praetextata

Terrängen i Särö-skogarna är ofta starkt kuperad. På bergstopparna är jordtäcket tunt och
låg- och senvuxen tallskog med olika ris- eller till och med lavttyper dominerar. På dessa
bergstoppar finns ofta gott om död ganska solexponerad ved.
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Rent nordliga-östliga element är ej noterade.
Däremot förekommer flera arter på Särö som i
Sverige har en östlig tyngdpunkt i utbredningen
med få västliga fynd. Exempel på sådana arter
är gul dropplav Cliostomum corrugatum och
rosa skärelav Schismatomma pericleum.

Lång skoglig kontinuitet på Särö
För att få ett mått på ett inventerat områdes
skogliga kontinuitet utvecklade Rose (1976)
ett index kallat RIEC (Revised Index of Eco-
logical Continuity) enligt följande formel:

RIEC=n/20 x 100

där n anger antalet noterade indikatorarter från
en lista om 30. Arturvalet är dock framtaget
efter erfarenheter av engelska bok- och ek-
skogar och är ej anpassat efter svenska förhåll-
anden. Trots det har RIEC kommit att använ-
das även i Sverige. Arvidsson m.fl. (1988) in-
venterade Näverkärrsskogen i Bohuslän och
kunde notera ett RIEC-värde på 55. En jäm-

förelse med dittills inventerade lövskogar i
södra Skandinavien visade att det var den hög-
sta noteringen. RIEC för blandädellövskogarna
vid Älmås i Halland resulterade i värdet 45
(Gustavsson 1989) medan bokskogen i Öde-
gärdet, västra Småland erhöll 50 (Gustavsson
1995). Följande tolv arter från listan (Rose
1976) noterades på Särö under 1998-1999:

Liten rostfläck Arthonia didyma
Stor knopplav Biatora sphaeroides
Jättelav Lobaria amplissima
Lunglav Lobaria pulmonaria
Loxospora elatina
Västlig njurlav Nephroma laevigatum
Ädelkronlav Pachyphiale carneola
Grynlav Pannaria conoplea
Grynig filtlav Peltigera collina
Sköldfiltlav Peltigera horizontalis
Röd pysslinglav Thelopsis rubella
Havstulpanlav Thelotrema lepadinum

Detta ger ett RIEC-värde på 60. På listan finns
dessutom örtlav Lobaria virens, som tidigare
under 1900-talet rapporterats från Särö. Rose

Barrlindkärret, dvs idegranskärret, i Särö Västerskog domineras - namnet till trots - av
grov högvuxen alsumpskog. Idegran finns rikligt främst i kantzonerna. Vid basen av
smärre lövstammar påträffas stiftkvistlav Bacidia vezdae.
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har sedan dess ytterligare förbättrat RIEC och
utökat listan på arter till 70 (Rose 1992). An-
vändbarheten för svenska förhållanden har
dock inte nämvärt förbättrats.

En än mer intressant värdemätare är Arups
(1997) lista på 50 epifytiska lavar som anses
indikera skoglig kontinuitet i sydvästra Sverige.
Då minst 15 arter på listan noterats i ett om-
råde ”…är indikationen på lång skoglig konti-
nuitet mycket stark”. Endast några få områden
i denna del av Sverige hyste över 20 arter
(Arup op.cit.). Med hela 28 arter, på såväl
gammal bok som ek, svarade lokalen Bjurkärr i
Småland för flest arter. Genom en nutida före-
komst av 27 arter på listan matchar Särö nära
nog Bjurkärr (om den utgångna örtlaven Lob-
aria virens medräknas blir antalen lika), trots
att gammal bok saknas på Särö. De påträffade
arterna på Särö är följande:

Matt pricklav Arthonia pruinata
Rosa lundlav Bacidia rosella
Stiftkvistlav Bacidia vezdae
Liten sönderfallslav Bactrospora corticola
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum
Skuggorangelav Caloplaca lucifuga
Kornig nållav Chaenotheca chlorella
Gul dropplav Cliostomum corrugatum
Blek kraterlav Gyalecta flotowii
Mörk kraterlav Gyalecta truncigena
Almlav Gyalecta ulmi
Jättelav Lobaria amplissima
Lunglav Lobaria pulmonaria
Ädellav Megalaria grossa
Ärgspik Microcalicium disseminatum
Västlig njurlav Nephroma laevigatum
Bårdlav Nephroma parile
Gammelekslav Opegrapha illecebrosa
Orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrocheila
Stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera
Ädelkronlav Pachyphiale carneola

Grynig filtlav Peltigera collina
Grå skärelav Schismatomma decolorans
Rosa skärelav Schismatomma pericleum
Kortskaftad parasispik Sphinctrina turbinata
Röd pysslinglav Thelopsis rubella
Havstulpanlav Thelotrema lepadinum

Följer man Rose (1976) och Arup (1997)
måste den skogliga kontinuiteten på Särö be-
tecknas som mycket lång.

Förändringar i lavfloran
Eftersom inga regelrätta tidigare inventeringar
finns till hands kan tyvärr inga slutsatser dras
om eventuella förändringar i lavfloran på Särö.
Under 1900-talets gång kan man dock tänka
sig att lavfloran främst har påverkats av biotop-
förändringar som följd av bl.a. betets upphör-
ande och skogens alltmer ökande slutenhet.
Luftföroreningspåverkan har sannolikt spelat
en mindre  avgörande roll (se nedan). Insam-
lingar av enskilda arter utförda av lavforskare
har sannolikt totalt sett spelat en liten roll, men
kan givetvis ha haft stor betydelse för enskilda
arter.

Trots idoga eftersök har jag inte kunnat åter-
finna arter som jättelavskorall Dendriscocaulon
umhausense, örtlav och violettgrå porlav
Pertusaria multipuncta. Dessa arter har
troligen haft små populationer och kan ha
försvunnit av slumpfaktorer, även om ovan
nämnda faktorer också kan ha spelat en viss
roll.

Dagens luftföroreningspåverkan
Särö-halvöns läge helt nära Göteborg kan
tyckas innebära risk för hög luftförorenings-
påverkan (jfr Arvidsson & Skoog 1984), men
troligen är så inte fallet.  Dels ligger Särö

Tabell 5. Jämförelse i totalt antal resp. rödlistade (enl. Aronsson m.fl. 1995) epifytiska (bark
& ved) lavar mellan olika lavinventerade skogsområden i Sverige med betydande ekinslag.

Lokal, landskap Areal (ha) Artantal Rödlistade lavar Referens
Särö, Halland 67 233 37 Denna undersökning
Näverkärr, Bohuslän 5 186 31 Arvidsson m.fl. (1988)
Jungfrun, Småland 24 174 27 Arup m.fl. (1999)
Hallands Väderö, Skåne 80 162 38 Arup & Ekman (1991)
Kullaberg, Skåne 400 162 21 Johansson (1992)
Trollskogen, Öland 115 161 20 Knutsson m.fl. (1999)
Älmås, Halland 10 147 12 Gustavsson (1989)
Djurgården, Västergötland 30 112 10 Martinsson (1987)
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normalt sett i utkanten eller helt
utanför influensområdet, dels
medför sannolikt de förhärskande
sydvästliga-västliga vindarna att
området är mindre påverkat av
regionala utsläppskällor och mer
av storskalig påverkan. I alla
händelser uppfattas påverkan som
inte särskilt påtaglig. Fertila
exemplar av arter som stiftkvistlav,
mjölig skivlav Buellia griseo-
virens, slånlav Evernia prunastri,
flarnlav Hypocenomyce scalaris,
gammelekslav, skrynkellav Par-
melia sulcata, fjällig filtlav Peltig-
era praetextata och vedknotterlav
Trapeliopsis flexuosa visar på
gynnsamma (lokalklimatiska)
förhållanden för många lavar.
Föroreningståliga arter, som t.ex.
stadskantlav Lecanora conizae-
oides förekommer i området, men
kan inte alls sägas vara dominer-
ande. Inte heller är grönalger
särskilt utbredda på stammarna.
Trädgrönelav Scoliciosporum
chlorococcum förekommer dock
rikligt på framför allt grenar av
olika träd och buskar. Mjöllavar Lepraria
förekommer också rikligt, främst vid basen av
stammarna. Mjöllavarnas förekomst kan dock
vara en följd av de oftast rådande skuggiga och
fuktiga förhållandena i dagens Särö-skogar.

Jämförelse med andra svenska skogar

Totalt 233 arter hittades på Särö. Är det
mycket? I en jämförelse med andra inventerade
skogar i Sverige med likartade naturförhåll-
anden hamnar Särö-skogarna högst (Tab. 5).
Inget annat område kommer över 200 arter när
det gäller det totala artantalet. På Väderön har
dock fler rödlistade arter påträffats. Märk väl
att de flesta rödlistade arterna där påträffats på
bok (31 st.), som ur lichenologisk synvinkel
spelar obefintlig roll i Särö-skogarna. Vidare
har på Väderön ”endast” 16 rödlistade arter
påträffats på ek, medan antalet är 34 på Särö.
Det funna extremt höga totala artantalet på ek
på Särö, hittar jag ingen jämförelse till.

Trots att rikbarksträd som ask, lönn och alm
spelar obetydlig roll i Särö-skogarna, och trots
bokens obetydliga värde för lavfloran i detta
område är artantalet alltså mycket högt. Varför
är då artantalet och förekomsten av rödlistade
arter så högt i Särö-skogarna? Betydelsefulla
faktorer är sannolikt följande:

- Rik förekomst av olika eksubstrat; såväl
grov som senvuxen och klenstammig ek.

- Bruten och mångformig topografi som ger
upphov till variation i ljusexponering,
temperatur och vind.

- Rik förekomst av tallved i olika nedbryt-
ningsstadier.

- En för lavfloran tidigare gynnsam markan-
vändning.

- Lång kontinuitet av ek och tall i området.
- Inslag av många olika substrat, t.ex.

De gamla ekarna växer idag i skuggiga
miljöer. Lavfloran riskerar att trivialiseras.
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skrovlig senvuxen asp och slätbarkad rönn.
- Gynnsamt lokalklimat.

Sammanfattning av lavinventeringen

Många av de resultat som framkommit av
Särö-inventeringen känns igen från den
blandade ek-tallskogen Trollskogen på norra
Öland (Knutsson, Johansson & Lundqvist
1999). Några gemensamma drag:

- Gammal ek från en tidigare hagmarksepok
svarar för en mycket stor andel av dels det
totala artantalet, dels de rödlistade arterna.

- Artantalet på tallbark är lågt medan det på
tallved är förhållandevis högt.

- Rödlistade eller andra intressanta lavar på
bark av barrträd är mycket få, trots närvaro

av flerhundraåriga träd med kon-
tinuitet.
- Rönn hyser ganska många arter
och även en del rödlistade.
- På klena äldre senvuxna ekar
uppträder oftast de rödlistade
arterna ädelkronlav och mjölig
klotterlav, ofta tillsammans.
- På fattigare substrat som klena
levande tallgrenar växer endast
tåliga arter som blåslav, näverlav
m.m.

En av de viktigaste slutsatserna av
inventeringen är ekens centrala roll
för såväl den totala artstocken av
lavar som de rödlistade arterna.
Betydelsen av rikedomen på barr-
ved och mångfalden av andra
substrat kan också slås fast. Varia-
tion och mångfald av substrat och
ljusexponering är viktiga pussel-
bitar och ger fingervisning för hur
reservatet behöver skötas fram-
deles för att bibehålla den unika
lavfloran (se “Skötselaspekter”).

Skydd av Särö-skogarna

Idag är Särö Västerskog naturreservat med
Länsstyrelsen i Hallands län som naturvårdsför-
valtare. Särö Nordanskog har länge hamnat på
undantag. Naturvärdena är där dock väl så
höga som i Särö Västerskog, vilket inte minst
denna lavinventering påvisat. Dessutom är Särö
Nordanskog naggat i kanterna av inträngande
villabebyggelse. Det är därför angeläget att
skydda även Särö Nordanskog, så att all
gammal kustskog på Särö-halvön kan skyddas
för framtiden.

Skötselaspekter

Enligt den fastställda skötselplanen är syftet
med naturreservatet i Särö Västerskog ”...att
bevara dess karaktär av ursprunglig kust-
blandskog. Skötseln bör därför åsyfta att - på
bekostnad av särskilt gran - gynna lövskogens
och idegranens fortbestånd och utveckling.

För att bibehålla de värdefulla gamla ekar-
na för framtiden måste stora konkurrer-
ande bokar tas ner. Särö Västerskog 1999.
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Gallring bör i vissa fall utföras för att gynna
ek och lind. Då idegranen synes föredraga
stark beskuggning, bör förekommande gallring
dock utföras med stor försiktighet.”
(Malmberg 1978).

Huvuddelen av reservatet ska få utvecklas fritt
medan den gamla tallskogen ska bevaras i ett
avgränsat område i reservatets östra del. Reser-
vatet skall också bibehållas attraktivt för bad
och rörligt friluftsliv. Granen är i princip bann-
lyst i området och avverkas kontinuerligt vid
behov. Ädla lövträd (inkl. asp och al) ska
gynnas. Tall får ej avverkas. Lövträd som björk
och rönn ska vid avverkningar missgynnas till
förmån för de ädla lövträden och tall. Avverk-
ade träd ska lämnas kvar liksom kvarstående
döda träd (Malmberg op. cit.).

Här uppenbaras en krock mellan dagens rent
skogliga upplevelsevärden av “urskogsliknande
förhållanden”, och områdets historik som betad
utmark. Detta gör skötselproblematiken i

området synnerligen komplex. Det är inte så
enkelt som att lämna området i stort sett till fri
utveckling. Det är i stället uppenbart att åt-
gärder måste till om den rika mångfalden ska
kunna behållas. En reviderad skötselplan över
området måste upprättas, där de biologiska
värdena står i fokus. Några tankegångar och
resonemang när det gäller ek skulle kunna vara
som följande:

Många av de gamla ekarna är vidkroniga och
uppenbarligen uppvuxna i en mera ljusöppen
miljö. Det är nu ca 100 år sedan skogen bet-
ades, och skogen har slutit sig. En mängd av de
gamla ekarna skuggas nu ut av bland annat
uppkommande triviallövträd men även av ung
ek och idegran. Lavfloran på dessa utskuggade
ekjättar riskerar att trivialiseras snabbt och
många rödlistade arter kan försvinna. För att
förlänga livet på de gamla jättarna och behålla
mångfalden av lavar (och många andra organis-
mer) behöver röjningar och gallringar göras
inom kort i stora delar av reservatet, dels i

Hela Särö Nordanskog är klassad som nyckelbiotop och området har ett mycket högt biolo-
giskt värde. Skogsområdet är dock oskyddat än idag. Så sent som i december 1999 sågades
torrfuror upp för användning som ved.
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områden med koncentrationer av hagmarks-
ekar, dels invid tidigare solitära grova ekar
(ljusbrunnar). Åtgärder för att gynna gammal
grov ek påbörjades under vintern 1999 i reser-
vatets östra delar längs med stenmuren. Efter-
trädare måste utses och gallras fram så att nya
gammelekar tar vid i framtiden. Möjligen kan
betesdjur ånyo prövas i begränsade avsnitt i de
östra delarna av Särö Västerskog. Även i delar
av Särö Nordanskog måste snara röjnings-
insatser utföras om den rika lavfloran på ek ska
kunna finnas kvar på sikt. Det här betyder inte
att all ekskog på ön måste röjas. Ekkratt på
sluttningar med blockrika partier och en

naturlig luckighet, särskilt vid Kumlet i sektion
SV i Särö Västerskog, bör även i fortsätt-
ningen lämnas för fri utveckling liksom partier
med senvuxen klen ek.

Ytterligare argument för röjningsinsatser i
Särö-skogarna kan även fås när det gäller tall.
Det finns studier (Johansson 1997) som indi-
kerar att den vedlevande lavfloran på tallågor
påverkas negativt av alltför sluten skog med
skuggiga och fuktiga förhållanden. Under
sådana förhållanden bryts lågorna ned snabbare
och konkurrensen med många mera snabbväx-
ande mossor ökar. Omvänt verkar lavfloran på

Skuggad ek i Särö Nordanskog, där den grova skorpbarken är i färd med att ramla av och
ersättas med lösare typ av bark.
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tallågor gynnas av en bättre ljustillgång.  Bättre
ljusförhållanden ökar också chanserna för
tallföryngring.

Fler biologiska studier skulle säkert ge många
mer upplysningar om Särö-skogarnas natur-
värden, och samtidigt antagligen öka kraven
och komplexiteten för kommande skötsel-
behov. Tallens naturvärden kan misstänkas
vara särskilt höga i området. Under 1999 har
därför studier av insekter och svamp knutna till
tall på olika marktyper i området utförts (Bi-
laga 6). Vidare har även noggranna ålders-
bestämningar av träd (ek, tall, idegran, rönn)
genomförts under 1999 (Bilaga 7).

Under år 2000 kommer ytterligare studier att
bedrivas. Den ena rör en studie av ekens ved-
levande insekter. Hur mycket värme/ljuskräv-
ande insekter återstår från den mera ljusöppna
hagmarksepoken? Den andra avser en modern
makrofossilanalys. Den skulle ge önskad
information om de olika trädslagens historik i
området och indikera tidigare markanvändning.
Resultat från de utförda och kommande under-
sökningar tillför mycket kunskaper som kan
ligga till grund för resonemang om skoglig
kontinuitet, de olika trädslagens ursprunglighet
och områdets skötsel.

Artförteckning

Om inget annat anges avses data från inven-
teringen 1998-99. Med förkortningarna SS,
SV, SÖ och SN avses i tur och ordning det
södra, västra respektive östra delområdet i
Särö Västerskog samt hela Särö Nordanskog
(jfr Fig. 2). Data från Särö Nordanskog 1994
och Särö Västerskog 1995 härrör från Fritz &
Larsson (data i den regionala artdatabasen)
respektive Fritz (1996).

Efter angivet substrat följer antalet fynd, t.ex.
antal trädstammar för bark respektive antal
lågor, stubbar o.dyl för ved. För rödlistade
arter, hotkategori 1-4 (H1-4), anges det totala
antalet fynd i området. För övriga arter har
förekomsten inom hela inventeringsområdet
sammanfattats och  angivits i följande frekvens-
klasser (jfr Arvidsson m.fl. 1988); >10 fynd-

allmän, 4-10 fynd-täml. allmän och vid 1-3 fynd
- sällsynt. Nomenklaturen för lavarnas latinska
namn följer  Santesson (1993). Avsteg har
gjorts för användningen av följande namn:
Chrysothrix flavovirens, Lecania cyrtellina
och Lecanora aitema (jfr Purvis m.fl. 1992),
vilka ej figurerar i Santessons lista. Dessutom
har här Lecidella achristotera sammanförts
med L. elaeochroma liksom Pertusaria leuco-
stoma med P. leioplaca. Till skillnad mot
Santesson (op. cit.) har jag däremot  behandlat
såväl Cladonia floerkeana och C. macilenta
(jfr Krog, Østhagen & Tønsberg 1994) som O.
niveoatra (jfr Purvis m.fl. 1992) som arter.

Stjärna (*) före artangivelse anger naturvårds-
intressant art enligt Fritz (1999) och Halling-
bäck (1995). Asterisknumreringar efter art-
namn anger att, och i så fall vilken, expert som
har granskat något eller alla fynd av angiven
art. Ulf Arup=1, Gunnar Carlin=2, Tony
Foucard=3, Hans-Erik Gustavsson=4, Svante
Hultengren=5, Louise Lindblom=6, Roland
Moberg=7, Anders Nordin=8, Leif Tibell=9
och Tor Tønsberg=10.

Acrocordia gemmata, grå punktlav. Allmän.
SÖ: Ek 5. SS: Ek 2. SV: Ek 3. SN: Ek 1.

*Agonimia allobata, slät fjällav. Täml. allmän.
Noterad på sju träd. SÖ: Ek 4. SS: Ek 1.
SV: Ek 1. SN: Ek 1.

Anisomeridium biforme, toffellav. Allmän. SÖ:
Ek 3. SS: Ek 1. SV: Ek 9. SN: Ek 3, lind
1. Noterad på ask på Särö redan 1919
(A.H. Magnusson i Göteborgs Bot.
Museum).

Anisomeridium nyssaegenum, trädbaslav.
Täml. allmän. SÖ: Idegran 1, bok 1, asp
1. SS: Ek 1. SV: Ek 1. SN: Ek 1.

Arthonia didyma, liten rostfläck. Sällsynt. SÖ:
Hassel 1. SN: Lind 1, lönn 1.

*Arthonia leucopellaea, kattfotlav. Allmän.
Ofta i riklig mängd. Noterad på 39 träd.
SÖ: Ek 6, vårtbjörk 2 och rönn 1. SS: Ek
5, asp 1, klibbal 1. SV: Ek 13, glasbjörk
1, klibbal 1. SN: Ek 8, grantorrträd (med
kvarvarande bark) 1.

Arthonia mediella3. Sällsynt. SN: Ek 1.
Arthonia muscigena, allémosslav. Sällsynt.

Möjligen förbisedd. SV: Mossa på ek 1.
SN: Mossa på ek 1.
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Arthonia punctiformis, pricklav. Allmän. SÖ:
Ekgren 1. SS: Ekgren 3. SV: Ekgren 7.
SN: Aspgren 1, almgren 1.

*Arthonia pruinata, matt pricklav (H2). Noter-
ad på tre träd. SN: Ek 3. Matt pricklav är
funnen endast på ytterligare tre lokaler i
Halland. Endast vid Tjolöholm finns en
större förekomst.

Arthonia radiata, fläcklav. Allmän. SÖ: Rönn
5, ask 2, bok 1. SS: Rönn 4. SV: Rönn
17, ek 1. SN: Rönn 15, lind 5, ask 3,
hassel 1.

*Arthonia spadicea, glansfläck. Allmän.
Noterad på minst 59 träd. SÖ: Ek 11,
rönn 3, idegran 3, ask 2, klibbal 1, lönn
1, bok 1, alm 1. SS: Rönn 2, ek 1. SV:
Ek 12, rönn 9, lind 2, lönn 1. SN: Ek 5,
lind 2, lönn 1, ask 1.

Arthonia vinosa, rostfläck. Allmän. SÖ: Ek 12,
ask 1. SS: Ek 3, klibbal 1. SV: Ek 16,
klibbal 16. SN: Ek 23.

Arthopyrenia lapponina. Allmän. SÖ: Rönn 5.
SS: Rönn 3. SV: Rönn 6. SN: Rönn 7,
glasbjörk 2.

Arthopyrenia punctiformis. Sällsynt. Möjligen
förbisedd. SÖ: Rönn 1. SS: Rönn 1. SN:
Ek (ung) 1.

*Arthothelium ruanum, jaguarfläck. Sällsynt.
SN: Hassel 1.

Bacidia arceutina. Täml. allmän. SÖ: Ek 1, asp
1. SS: Fläder 1, rönn 1. SV: Ek 3.

*Bacidia arnoldiana †. Funnen på ask vid
dammen i den nordligaste delen av
delområde SÖ 1983 (Lars Arvidsson
pers. herb.). Eftersökt under inventer-
ingen med negativt resultat.

Bacidia beckhausii. Sällsynt. SN: Ek 1.
*Bacidia biatorina, grynig lundlav (H3).

Allmän. Noterad på totalt 44 träd, varav
fertil på 16. SÖ: Ek 13, ask 1 (fertil på 7
träd). Särskilt många apothecier hittades
på asken. SS: Ek 2. SV: Ek 15 (fertil på
6 träd). SN: Ek 13 (fertil på 3 träd).
Funnen på ek i den centrala delen av
Särö Västerskog såväl 1976 som 1983
(Lars Arvidssons pers. herb.).

Bacidia circumspecta. Täml. allmän. SÖ: Ek
2. SS: Ek 1. SV: Ek 3. SN: Ek 2.

Bacidia globulosa, eklav. Allmän. SÖ: Ek 5,
lönn 1. SS: Ek 3. SV: Ek 9. SN: Ek 7.

*Bacidia rosella, rosa lundlav (H2). Noterad
på två träd. SÖ: Ek 1, rikligt fertil. SS:
Ek 1. Funnen på ek i den östra delen av
delområde SÖ 1983 (Lars Arvidssons
pers. herb.).

Bacidia rubella, lönnlav. Allmän. Ofta rikligt
fertil. SÖ: Ek 13, alm 1 (fertil). SS: Ek 5.
SV: Ek 22. SN: Ek 9 (fertil).

*Bacidia subincompta1. Ej noterad under
inventeringen. Däremot belagd från ek i
område SV i samband med nyckelbio-
topsinventeringen 1995 (Fritz 1996).

*Bacidia trachona. Täml. allmän. Noterad på 7
träd. SÖ: Ek 4. SV: Ek 2. SN: Ek 1. I
Halland är arten känd från endast halv-
dussinet lokaler.

*Bacidia vezdae, stiftkvistlav1 (H2). Allmän på
främst trädbaser av skiftande trädslag.
Noterad på 15 träd, varav fertil på flera.
SÖ: Rönn 1. SS: Rönn 1. SV: Rönn 4 (2
rikl. fertil), lönn 3 (1 fertil), kaprifol 1
(rikt fertil), lindved 1 (pyknid), ek 1
(pyknid), klibbal 1 (fertil). SN: Ek 1,
rönn 1 (båda med pyknid). Stiftkvistlav
är funnen på ytterligare fyra lokaler i
Halland, men funnen med apothecier
endast i Särö Västerskog.

*Bacidia viridifarinosa. Allmän på trädbaser
av främst gammal ek. Noterad på 56
träd. SÖ: Ek 21, alm 1. SV: Ek 23. SN:
Lind 2, ek 9.

*Bactrospora corticola, liten sönderfallslav1

(H2). Noterad på ett träd. SÖ: Ek 1.
Arten är nu känd från åtminstone 13
lokaler i Halland. Inga säkra fynd har
ännu rapporterats av stor sönderfallslav
Bactrospora dryina i Halland.

Biatora efflorescens, smågrynig knopplav.
Sällsynt. Möjligen underskattad före-
komst. SV: Ek 1 (fertil).

Biatora epixanthoides1. Täml. allmän. Fertil på
en ek. Möjligen underskattad förekomst.
SÖ: Ek 1. SV: Ek 7. Sterila krustor har ej
analyserats genom TLC.

*Biatora sphaeroides, stor knopplav (H4).
Täml. allmän. Noterad på sju träd. SÖ:
Ek 1. SV: Ek 5. SN: Ek 1.

Bryoria fuscescens, manlav. Sällsynt. SV:
Björklåga 1. Förekomst ca 8 m upp på
nyligen nedfallen stam.
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Stor knopplav Biatora sphaeroides förekommer tämligen allmänt på ek i Särö Västerskog.

Almlav Gyalcta ulmi har noterats på elva träd i Särö-skogarna. Även blek kraterlav G.
flotowii och mörk kraterlav G. truncigena förekommer i området.
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Buellia alboatra, vitskivlav3. Sällsynt. SS:
Aspgren 2.

Buellia punctata, liten skivlav. Täml. allmän.
SÖ: Ek 3. SS: Ek 1, en 1, slån 1. SV: Ek
1, ljung 1. SN: Ek 3.

Buellia griseovirens8. Allmän. SÖ: Rönn 3, ,
talltorraka 3, ek 2, asp 1, en 1. SS: Ek 2,
talltorraka 2, ask 1, en 1. Funnen fertil på
enved. SV: Ek 7, rönn 1, klibbal 1, en 1.
En steril kollekt på enved liknade till det
yttre Buellia arborea. Vid TLC-körning
visade sig den innehålla lavsyrorna atra-
norin och norstictin, dvs karaktäristiskt
för Buellia griseovirens. SN: Ask 5, ek
3, grantorrträd 1.

*Buellia schaereri3.Sällsynt. SN: Ek 1.
*Buellia violaceofusca, blyertslav (H4). Täml.

allmän. Noterad på sju träd. SÖ: Ek 4.
SN: Ek 3. Sju lokaler är kända från
Halland. Merparten av fynden finns i
norra Halland.

*Calicium adspersum, gulpudrad spiklav.
Täml. allmän. Noterad på sex träd. SÖ:
Ek 3. SN: Ek 3.

Calicium glaucellum, svart spiklav9. Allmän.
SÖ: Talltorraka 15. SS: Talltorraka 8.
SV: Talltorraka 5, grantorrträd 1, ekved
1, tallved 1. SN: Talltorraka 6.

Calicium lichenoides, kopparspik. Allmän. SÖ:
Ek 4, ekhögstubbe (ved) 1, ask 1. SS: Ek
1. SV: Ek 5, grantorrträd 1. SN: Ek 10,
lind 2.

Calicium viride, grön spiklav. Allmän. SÖ: Ek
8. SS: Ek 3, tallved 1. SV: Ek 3. SN: Ek
9, lönn 2.

Caloplaca cerina, vaxorangelav3.Totalt sett
sällsynt. SS: Asp 3. Stam (1) resp. grenar
(2). Riklig på de aspar den noterades på.

*Caloplaca cerinella3. Sällsynt. SS: Asp 1.
*Caloplaca herbidella, korallorangelav. Säll-

synt. SN: Ek 3. Steril.
Caloplaca holocarpa, liten orangelav3. Säll-

synt. SS: Asp 2.
*Caloplaca lucifuga, skuggorangelav (H4).

Allmän. Noterad på minst elva träd. SÖ:
Ek 10. SN: Ek 1.

Caloplaca obscurella. Sällsynt. SÖ: Ek 1.
Steril.

Candelariella xanthostigma, grynig ägglav.
Tämligen allmän. SÖ: Ek 3. Steril. SS:
Asp 1 (fertil), ek 1 (steril).

Candelariella vitellina, ägglav1. Sällsynt. SS:
Ek 1.

*Catapyrenium psoromoides, grå jordlav7

(H2). Sällsynt. Noterad på två träd. SÖ:
Ek 2. Närstående ekar med flera bålar
från 2-4 m höjd på vardera eken. Grå
jordlav har under 1999 upptäckts på två
nya lokaler i Halland.

Catillaria nigroclavata, svarttoppig kollav3.
Sällsynt. SV: Vresros 1.

Cetraria chlorophylla, brämlav. Täml. allmän.
SS: Ek 3, tall 1.

Cetraria muricata, tuvad hedlav.  Täml. all-
män. SÖ: Tallåga 1. SS: Tallåga 2. SN:
Tallåga 3.

Chaenotheca brunneola, vednål. Allmän. SÖ:
Talltorraka 19, grantorraka 1. SS: Tall-
torraka 2. SV: Talltorraka 9. SN: Tall-
torraka 5, grantorrträd 2.

*Chaenotheca chlorella, kornig nållav (H4).
Täml. allmän. Noterad på fyra träd. SÖ:
Ek 2. SV: Talltorraka 1. SN: Ek, ved 1.

Chaenotheca chrysocephala, grynig nållav.
Täml. allmän. SÖ: Ek 2, talltorraka 2.
SS: Vårtbjörk 2 (fertil). SV: Vårtbjörk 1
(fertil).

Chaenotheca ferruginea, rostfläckig nållav.
Allmän. SÖ: Talltorraka 6, tall 1, vårt-
björk 1, bok 1. SS: Tall (ved+bark) 4,
tallåga 3, talltorraka 2, SN: Talltorraka 3,
klibbal 2, tall 1, glasbjörk 1.

Chaenotheca furfuracea, ärgnål. Täml. allmän.
SS: Ek 1. SV: Klibbal 4, ek 1.

*Chaenotheca stemonea, luddnål9. Sällsynt.
Noterad på ett träd. SÖ: Ek 1 (exp. ved
på stående grov stam). Luddnål är funnen
endast på ytterligare två lokaler i länet.

Chaenotheca trichialis, grå nållav. Allmän. SÖ:
Ek 5, vårtbjörk 1. SS: Ek 3, klibbal 1.
SV: Klibbal 4. SN: Ek 10.

Chaenothecopsis vainioana9. Sällsynt. Noterad
på tre träd. SÖ: Ek 2. SN: Ek 1. Möjlig-
en är arten ny för Halland.

Chrysothrix candelaris, gulmjöl. Allmän i
barksprickor. SÖ: Ek 5, klibbal 1. SS: Ek
5, klibbal 1. SV: Ek 12, klibbal 3. SN: Ek
15.

*Chrysothrix flavovirens, blekt gulmjöl. All-
män på bark och ved av flera trädslag.
Noterad på 58 träd, vilket säkerligen är
en grov underskattning. SÖ: Tall 19, ek
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1, vårtbjörk 1, en 1. SS: Tall 9, tall-
torraka 7, fågelbär 1, gran 1, vårtbjörk 1.
SV: Talltorraka 7, en 1. SN: Talltorraka
2, klibbal 2, tall 2, ekved 1, vårtbjörk 1,
gran 1.

Cladonia arbuscula, gulvit renlav. Sällsynt.
(Dock allmän på mark.) SS: Tallåga 1.
SV: Enlåga 1. SN: Tallåga 1.

Cladonia cenotea, puderlav2. Täml. allmän.
SÖ: Tallåga 2. SS: Tallved 2. SN: Tall-
rotvälta 1.

Cladonia coniocraea, mjölig trattlav2. Allmän.
SÖ: Ek 4, tallåga 3, rönn 2, klibbal 2, tall
2, eklåga 2, fågelbär 2, ask 1, murgröna
1, grantorraka 1, en 1, asp 1, vårtbjörk 1.
SS: Ek 2, klibbal 1, apel 1, asp 1, idegran
1, tall 1, benved 1. SV: Ek 4, tallåga 3,
talltorraka 1, rönn 1, tallgren (nedfallen)
1, vårtbjörk 1, grantorrträd 1, glasbjörk
1, klibbal 1.

Cladonia digitata, fingerlav2. Allmän. SÖ:
Tallåga 4, ek 3, eklåga 2, talltorraka 2,
tall 2, grantorraka 1, asp 1, vårtbjörk 1,
en 1. SS: Tallåga 5, talltorraka 4, vårt-
björk 1. SV: Tallåga 5, tall 4, talltorraka
1, tallgren (död) 1, vårtbjörk 1, en 1,
grantorrträd 1, ektorrträd 1, ljung 1. SN:
Ek 3, talltorraka 2, lindlåga 1, tallåga 1,
eklåga 1, grantorrträd 1, tall 1.

Cladonia fimbriata, naggbägarlav2. Sällsynt.
SS: Ekbas 1, krypande krattek 1.

Cladonia floerkeana, pinnlav2. Sällsynt. SV:
Eklåga 1.

Cladonia furcata, rislav2. Täml. allmän. SÖ:
Tallåga 2. SS: Tallåga 1. SV: Grov
nedfallen ekgren 2, ekbas 1. SN: Ek 1,
tallåga 1.

Cladonia glauca, grå bägarlav2. Täml. allmän.
SÖ: Tallåga 2. SS: Tallåga 2.

Cladonia gracilis, stängellav2. Sällsynt. SS: Ek
1 (liggande stam) 1. SN: Tallåga 1.

Cladonia grayi2. Sällsynt. SV: Tallåga 1.
Cladonia macilenta, mager bägarlav2. Täml.

allmän. SÖ: Tallåga 1. SS: Tallåga 3,
tallgren (död) 1. SV: Tallåga 1.

*Cladonia merochlorophaea2. Sällsynt.
Noterad på två träd. SS: En 1, tallved 1.
Arten har tidigare inte rapporterats från
Halland.

*Cladonia parasitica, dvärgbägarlav2 (H4).
Allmän. Noterad på elva träd. SÖ: Tall-

åga 4, talltorraka 3, ekhögstubbe 1. SV:
Ekstubbe 1. SN: Tallstubbe, ved 1,
ekgren (grov, död) 1. Även noterad fertil
1998.

Cladonia polydactyla, grenbägarlav2. Allmän.
SÖ: Tallåga 4, ekved 2. SS: Tallåga 8, en
1. SV: Tallåga 7. SN: Tallåga 2, ekstubbe
1, grantorrträd 1.

Cladonia pyxidata, trattlav2. Allmän. SÖ:
Tallved 1, tallåga 1, en 1, ek 1. SS: En 4,
ek 2, död tallgren 1. SV: Tallrot 1. SN:
Tallåga 1. I materialet ingår några få
kollekter som avser Cladonia chloro-
phaea, brun bägarlav i vid bemärkelse.

*Cladonia ramulosa, grynig bägarlav2. Säll-
synt. Noterad på ett träd. SS: En/tall 1.

Cladonia rangiferina, grå renlav. Täml. allmän.
(Allmän på mark.) SS: Tallåga 2, ek 1.
SV: Liggande ekgren 2. SN: Tallåga 1.

Cladonia scabriuscula, sträv bägarlav2. Säll-
synt. SÖ: Tallåga 1. SV: Ekbas 1.

Cladonia squamosa, fnaslav2. Allmän. SÖ:
Tallåga 6, eklåga 1, en 1. SS: Tallåga 11,
ek 3. SV: Ekbas 3, tallåga 2, en 1. SN:
Tallåga 2.

*Cliostomum corrugatum, gul dropplav3 (H4).
Sällsynt. Noterad på ett träd. SS: Tall-
torraka 1. Fertil. I Halland är gul dropp-
lav känd från endast fyra aktuella lokaler.

Cliostomum griffithii, dropplav. Allmän. SÖ:
Ek 12, murgröna 1, tallved 1, lönn 1, bok
1, klibbal 1, asp 1. SS: Ek 5, tall 2, en 2,
klibbal 1,. SV: Ek 21, klibbal 5, asp 3,
talltorraka 1, grantorrträd 1, rosor 1. SN:
Ek 17, lönn 3, ask 3, grantorrträd 1, rönn
1.

*Collema occultatum var. occultatum, skorp-
gelélav5 (H4). Sällsynt. Noterad på två
träd. SV: Ek 2. Skorpgelélav är tidigare
funnen endast en gång i Halland, Släp
kyrkogård 1932 (A.H. Magnusson), där
den förgäves eftersökts i sen tid.

*Collema subflaccidum, grynig gelélav1 (H2).
Tämligen allmän. Noterad på sex träd.
SV: Ek 6. Först noterad på en stående
död stam av ek i Särö Västerskog av
Bertil Gilsenius 1972. Även noterad på
gammal ek 1982 (Lars Arvidssons pers.
herb.). Grynig gelélav är känd från endast
ytterligare en aktuell lokal i Halland.
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*Cyphelium sessile, parasitsotlav (H4). Säll-
synt. Noterad på tre träd. SÖ: Ek 2. SN:
Ek 1. Parasitsotlav är känd från endast
ytterligare tre aktuella lokaler i Halland.

*Dendriscocaulon umhausense, jättelavskorall
(H1) †. Uppgiven från Särö Västerskog
1913 (H. Persson). Ej funnen på de
exemplar av jättelav som setts på Särö
under 1980-talet och 1998-99.

*Degelia plumbea, blylav (H2). Sällsynt.
Noterad på två träd. SÖ: Ek 1. En bål.
SV: Ek 1. Totalt ca 27 bålar. Rikligt
fertil. Först noterad på ek i delområde
SV 1980 (Lars Arvidssons pers. herb.).
Även noterad i Särö Västerskog 1981
(Löfgren & Moberg 1984). Under 1998
funnen på ytterligare ett träd av Richard
Karlsson. Blylav är känd från endast
ytterligare tre aktuella lokaler i Hallands
län.

Dimerella pineti, liten vaxlav. Allmän. SÖ:
Tallbas 3, ek 2, idegran 2, blåbär 1,
rönnved 1, ask 1. SS: Klibbal 2, asp 1,
rönn 1, blåbär 1, ek 1, benved 1. SV: Ek
3, rönn 2. SN: Blåbär 5, klibbal 1.

Evernia prunastri, slånlav. Allmän. SÖ: Ek 7,
bok 4, rönn 3, ek 3, sälg 2, en 2, klibbal
2, asp 2, vårtbjörk 2, ask 1, ekved 1. SS:
Talltorraka 2, vårtbjörk 2, slån 2, tall 1,
lönn 1, rosor 1, lönn 1, fågelbär 1, ide-
gran 1, benved 1. SV: Ek 15, rönn 3,
lönn 2, tall 2, lind 2, granlåga 1, asp 1,
klibbal 1. SN: Ek 11, lönn 3, klibbal 2,
hästkastanj 1, fågelbär 1, sälg 1. Noterad
fertil på ek i Särö Västerskog 1980 och
1982 (Tomas Hallingbäck, Lars Arvids-
sons pers. herb.).

Graphis scripta, skriftlav. Allmän. SÖ: Rönn 5,
klibbal 1, och lönn 1. SS: Ask 1. SV:
Rönn 3, lind 2. SN: Hassel 4, rönn 3.

*Gyalecta flotowii, blek kraterlav (H4). All-
män. Noterad på 25 träd. SÖ: Ek 8. SV:
Ek 15. SN: Ek 2. Arttillhörigheten har i
några fall styrkts med mikroskopiska
sporkaraktärer. Möjligen kan något eller
några få fynd höra till efterföljande art.

*Gyalecta truncigena, mörk kraterlav3 (H2).
Sällsynt. Noterad på två träd. SÖ: Ek 1.
SV: Ek 1. Fynden är de första för land-
skapet Halland.

*Gyalecta ulmi, almlav (H4). Allmän. Ofta i
riklig mängd. Noterad på elva träd. SÖ:
Ek 5. SS: Ek 1. SV: Ek 5. Först noterad
av Dan Nilsson på ek i Särö Västerskog
1971 (Lars Arvidssons pers. herb.).
Därefter sedd vid flera tillfällen (Tomas
Hallingbäck m.fl.).

Haematomma ochroleucum, blodplättslav.
Såväl var. ochroleucum som var. por-
phyrium förekommer allmänt. (Ingen
uppdelning av varieteterna på substrat
och sektioner har gjorts.) Fertila exem-
plar är täml. allmänna. SÖ: Ek 12. SS:
Ek 4. SV: Ek 9. SN: Ek 21, lönn 1, lind
1.

*Hypocenomyce friesii, tunn flarnlav3. Allmän.
Oftast rikligt fertil. SÖ: Talltorraka 3,
tallåga 1. SS: Avbarkad tallgren 8, tall-
torraka 5. SV: Ekgren (nedfallen) 1,
tallåga 1 (förvriden tall, något bränd),
ekstubbe 1. SN: Talltorraka 1.

Hypocenomyce scalaris, flarnlav. Allmän.
Förekommer fertil. SÖ: Talltorraka 7, en
5, tallåga 1. SS: Tallved 6, talltorraka 1,
en 1. SV: Talltorraka 10 (fertil), granlåga
1, tall 1. SN: Tall 5.

Hypogymnia farinacea, grynig blåslav. Täml.
allmän. SÖ: Eklåga (grov gren) 3, tall-
torraka 2, en 1, rönn 1, vårtbjörk 1. SS:
Tall 6, en 4, ek 1. SV: En 7, tall 5, enved
1, vårtbjörk 1.

Hypogymnia physodes, blåslav. Allmän. SÖ:
Ek 11, bok 4, rönn 3, lönn 2, klibbal 2,
en 2, vårtbjörk 2, tall 2, tallved 2, bok 1,
ask 1, sälg 1, fågelbär 1, asp 1, ljung 1.
SS: Tall 6, ljung 5, vårtbjörk 5, ek 3,
rönn 3, Salix 3, tallved 2, klibbal 1, ask 1,
apel 1, asp 1, benved 1, slån 1. SV: Rönn
5, ek 3, lind 3, granlåga 2, talltorraka 1,
ekgren (nedfallen) 1, en 1, lönn 1, tallåga
1, glasbjörk 1, ljung 1. SN: Lönn 6, ek 3,
rönn 1, fågelbär 1, tall 1, lind 1, glasbjörk
1, vårtbjörk 1, ask 1.

Hypogymnia tubulosa, pukstocklav. Allmän.
SÖ: Död ekgren 1. SS: Tall 7, ekgren 5,
rönn 1, en 1, benved 1, Salix 1. SV:
Aspgren 1, rönn 1.

Imshaugia aleurites, klilav. Täml. allmän. SÖ:
Talltorraka 1. SS: Tallåga 3, tallgren
(död) 1, asp (död gren) 1. SV: Tallåga 1,
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Grynlav Pannaria conoplea förekommer i Särö Västerskog så vitt känt endast på en ek,
men är på denna frekvent med många bålar, även små.

Blylav Degelia plumbea noterades på två ekar. I bägge fallen växer den högt upp på stam-
marna. Mussellav Normandina pulchella växer på blylavsbålen.
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tallved 1, ektorrträd 1. SN: Tallstubbe,
ved 1, talltorraka 1.

*Lauderlindsaya acroglypta. Noterad på ett
träd. SÖ: Ek 1 (fertil). Sannolikt förbi-
sedd.

Lecanactis abietina, gammelgranslav. Allmän.
Fertil på ett träd. SÖ: Ek 5. SS: Ek 3.
SV: Ek 4 (1 fertil), rönnbas 2, klibbal 2,
asp 1. SN: Ek 8, gran 2, vårtbjörk 1,
grantorrträd 1.

Lecania cyrtella3. Sällsynt. SS: Aspkvist 2.
Lecania cyrtellina3. Sällsynt. SÖ: Ek 2.
Lecanora aitema3. Täml. allmän. Växer ofta på

samma torra döda tallgrenar som Lecan-
ora varia och L. conizaeoides. SÖ: En 1.
SS: Tallåga 1, talltorraka 1. SV: Tallgren
1. SN: Tallgren 2. Arten är tidigare inte
uppgiven för Halland.

Lecanora allophana, veckkantlav3. Täml.
allmän. SÖ: Ek 1. SV: Ek 1. SN: Ek 2,
lind 1.

Lecanora argentata, brun kantlav3. Täml.
allmän. SÖ: Lönn 1, ljung 1, ask 1. SS:
Ek 1^, asp 1, benved 1. SV: Rönn 1,
rosor 1, ek 1. SN: Hästkastanj 1.

Lecanora carpinea, al-lav3. Allmän. SÖ: Lönn
1, rönn 1, glasbjörk 1, rosor 1. SS:
Vårtbjörk 1, rosor 1, slån 1. SV: Asp 2,
ek 2, en 1, rosor 1, rönn 1. SN: Rönn 1.

Lecanora chlarotera3. Allmän. SÖ: Ek 7, asp
3, rönn 2, ask 2, murgröna 1, bok 1,
rosor 1. SS: Ek 4, asp 2, rönn 1, Salix 1,
ek 1, rosor 1. SV: Rönn 4, ek 3, lind 2.
SN: Ek 6, lönn 1, fläder 1, ask 1, sälg 1,
lind 1.

Lecanora circumborealis3. Sällsynt. SS: Asp-
kvist 1.

*Lecanora confusa3. Täml. allmän i de mest
strandnära partierna. Noterad på minst
tio träd & buskar. SÖ: Ekkvist 1. SS:
Aspkvist 3, rosor 1, slån 1. SV: Rosor 1,
ljung 2. Arten har tidigare inte rapport-
erats från Halland.

Lecanora conizaeoides, stadskantlav. Allmän.
Fertil. SÖ: Tallgren (död) 1. SS: Tallgren
(död) 8, en 1. SV: Tallgren (död) 1, en 3.
SN: Tallgren 4, tallåga 1, vårtbjörk 1.

Lecanora expallens, mjölkantlav. Allmän.
Noterad fertil. SÖ: Ek 12, bok 1, klibbal
1, asp 1. SS: Ek 6, rönn 2, asp 2, klibbal

1. SV: Ek 9, klibbal 3, rönn 1. SN: Ek 1
(fertil), ask 1.

Lecanora hagenii3. Täml. allmän. SÖ: Tallkvist
(ved) 1. SS: Fläder 2, benved 1, skogstry
1, asp 1, slån 1, enegren 1.

Lecanora intumescens3. Täml. allmän. SÖ:
Rönn 1, lönn 1, ek 1, bok 1. SV: Rönn 1,
lind 1.

*Lecanora leptyrodes3. Tämligen allmän. SÖ:
Rönn 1, bok 1.  SS: Asp 3, slån 1. SV:
Rosor 1. Sannolikt förbisedd. Arten har
tidigare inte rapporterats från Halland.

Lecanora populicola, aspkantlav3. Täml.
allmän. SS: Asp minst 8.

Lecanora pulicaris3. Täml. allmän. SÖ: Ek-
kvist 1. SS: Ekgren 3, aspkvist 2, enkvist
1. SV: Ljung 2, rosor 1. SN: Aspkvist 1.

Lecanora saligna3. Sällsynt. SÖ: Ek 1.
*Lecanora subintricata3. Sällsynt. Noterad på

två träd. SS: Tall (bark) 1, ek 1. Arten
har tidigare inte rapporterats från
Halland.

Lecanora symmicta, halmlav3. Sällsynt. SÖ: Ek
2. SS: Aspkvist 1, ekgren 1.

Lecanora varia, gärdsgårdskantlav3. Allmän.
SÖ: På ved av torra tallgrenar 4, tall-
torraka 1, ekgren 2. SS: En 10, tallgren
5, ekgren (avbarkad) 1, talltorraka 1,
aspgren (ved) 1. SV: Tallgren (avbarkad)
2, ljung 2, en 1, enved 1. SN: Ekgren
(ved) 1.

Lecidea turgidula3. Sällsynt. SN: Tallved 1.
Troligen förbisedd i området.

Lecidella elaeochroma, asplav3. Allmän. SÖ:
Rönn 3, ek 3, asp 1, bok 2, ask 1. SS:
Asp 11, ek 3, rönn 2, fläder 2, rosor 1.
SV: Ek 9, asp 6, rönn 5, vresros 1. SN:
Ek 9, ask 5, asp 2. Kollekter såväl med
som utan oljedroppar har här samman-
förts till L. elaeochroma. Det innebär att
L. achristotera ej angetts som egen art.
Dessutom har noterats Lecidella elaeo-
chroma var. soralifera3: SS: Rönn 1.

Lecidella euphorea3. Sällsynt. SÖ: Ek 2.
*Lecidella laureri3. Sällsynt. SS: Aspgren 1.

Arten har tidigare inte rapporterats från
Halland. Tidigare uppgiven från Gtl (?),
Nrk och Upl (Santesson 1993).

Lepraria incana coll., blågrå mjöllav6. Allmän.
SÖ: Ek 6, tall 4, bok 4, fågelbär 2, klibb-
al 2, vårtbjörk 2, murgröna 1, gran-
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torraka 1, sälg 1, en 1, ask 1, alm 1,
idegran 1, asp 1, (get?)apel 1. SS: Tall 6,
ek 3, en 2, talltorraka 1, klibbal 1, ask 1,
fågelbär 1, gran 1, apel 1, vårtbjörk 1,
fläder 1, idegran 1, benved 1. SV: Klibbal
15, talltorraka 8, ek 5, idegran 3, rönn 3,
vårtbjörk 2, en 2, grantorrträd 1, lind 1,
glasbjörk 1, tall 1, lönn 1, ljung 1. SN:
Ek 6, talltorraka 4, klibbal 3, tall 2, apel
2, gran 2, hästkastanj 1, lindved 1, gran-
torrträd 1, ask 1, vårtbjörk 1, fågelbär 1.
Ett urval av kollekter har analyserats
genom TLC, varvid konstaterats att
merparten av de angivna L. incana coll.
avser L. incana s. stricto.

Lepraria jackii6. Sällsynt noterad, men troligen
förbisedd. SS: Björk 1. Analyserad
genom TLC-körning. Möjligen är arten
ny för Halland.

Lepraria lobificans6,8. Sällsynt. SÖ: Ek 1. SV:
Lövkvist 1. Kollekterna har kontrollerats
med TLC.

Leproloma membranaceum, mjöllav. Täml.
allmän. SÖ: Ek 1 (intill bergvägg med
före-komst av arten), tall 1. SV: Ek 2
(nära bergvägg). SN: Ek 3 (nära liten
bergvägg), talltorraka 1, tall 1.

Leproloma vouauxii6. Allmän. SÖ: Ek 3, ask 1.
SS: Ek 1, fläder 1, idegran 1, klibbal 1.
SV: Ek 11, talltorraka 1. SN: Ek 9,
hästkastanj 1, fågelbär 1, ask 1, fläder 1,
blåbär 1, sälg 1. Arttillhörigheten för ett
par kollekter har kontrollerats med TLC.

*Leptogium lichenoides, traslav. Allmän.
Noterad på 32 träd. SÖ: Ek 11. SS: Ek
1. SV: Ek 11. SN: Ek 9.

*Leptogium teretiusculum, dvärgtufs5. Sällsynt.
Noterad på ett träd. SV: Ek 1.

*Lobaria amplissima, jättelav (H1). Sällsynt.
Noterad på två träd. Ingen av bålarna var
fertil. SS: Ek 1.  En stor bål på huvud-
stammen på ca 4 m höjd. SV: Ek 1.
Några små bålar på en sidogren på ca 4
m höjd. Jättelav noterades i Särö Väster-
skog vid en rad tillfällen från 1913 till
1988 (H. Persson, Sernander i Degelius
1935, Löfgren & Moberg 1984, Lars
Arvidsson). Lars Arvidsson har antecknat
följande om historien kring försvinnandet
på 1980-talet. ”På gammal, relativt grov
(40 cm diameter) stam av ek ca 2 m över

markytan. Riklig beväxning utefter ca 0,5
m av stammen, runt om. Exemplaren till
synes friska och vitala. Trädet (en av 3
delstammar) föll troligen under höst-
stormarna i nov.-dec. 1980. Adest.
Lobaria pulmonaria, Homalothecium
sericeum. Lokalen är belägen nedom,
och strax SV om utsiktstornet, i en
västsluttning (blockrik) med gammal,
knotig ek-tallskog.” I oktober 1988 hade
ca 90% av populationen försvunnit, ”men
ett par 3-5 cm stora ex. fortfarande i liv
på den fallna stocken”. Transplanterings-
försök gjordes på närstående till synes
lämpliga ekar, med negativt resultat och
1989 betraktades jättelav som utdöd från
Särö Västerskog. Arten kunde återupp-
väckas från de utdödas skara 1998, då
Richard Karlsson upptäckte jättelav på
två träd.

*Lobaria pulmonaria, lunglav. Allmän. Noter-
ad på 73 träd, varav fertil på ett. SÖ: Ek
12. SS: Ek 1. SV: Ek 51, lind 1. SN: Ek
8.

*Lobaria virens, örtlav (H2) †. Noterad av
Rutger Sernander 1913 sparsamt på en
urgammal lind (Degelius 1935), men har
därefter inte återfunnits trots ihärdiga
eftersök. Örtlav är numera känd endast
på fyra aktuella lokaler i Hallands län.

Loxospora elatina10. Sällsynt, men antagligen
förbisedd. SV: Rönn 1. Uppträder här
med en ganska avvikande form liknande
Pertusaria pupillaris. Sannolikt är L.
elatina täml. allmän i området. Ytter-
ligare noteringar av troligen denna art
gjordes nämligen på rönn (3) och kaprifol
(1) i samma delområde.

Marchandiomyces corallinus. Sällsynt. SS:
Asp minst 1. Ingen eg. lav (jfr Santesson
1993). Arten växer här på lavarna Physc-
ia tenella och Xanthoria parietina.
Upptäckt och sedd av Björn Nordén
1996-98. Ny för Halland.

*Megalaria grossa, ädellav (H4). Täml. all-
män. Noterad på minst sex träd. SÖ: Ek
2. SV: Ek 3. SN: Ek 1.

*Megalaria pulverea, pulver-ädellav8 (H1).
Sällsynt, dock möjligen förbisedd.  Note-
rad på två träd, steril. SÖ: Ek 1, asp 1.
Arten upptäcktes av Björn Nordén på en
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ek 1999. Förf. blev förevisad denna ek,
och senare samma dag hittades även en
bål på en asp. Bägge förekomsterna vi-
sade sig efter TLC-analys vara denna art.
Det är den första konfirmerade förekom-
sten i Hallands län. Tidigare har arten
rapporterats från ytterligare två lokaler i
Kungsbacka kommun (Björn Nordén
1997), men dessa förekomster har också
varit sterila och uppgifterna har inte veri-
fierats med TLC.

Melanelia fuliginosa, glänsande sköldlav.
Allmän. SÖ: Grön var.: Noterad på rönn
4, ek 3, lönn 3 (2 fertil), bok 1, ask 1,
sälg 1, rosor 1, asp 1, (get?)apel 1. SS:
Grön och mörk var.: Ek 6, rönn 3, Salix
3, lönn 1, ask 1, apel 1, rosor 1, sälg 1,
idegran 1, vårtbjörk 1, benved 1, slån 1,
asp 1. SV: Ek 6, rönn 3, lind 1, rönn 1,.
Även mörk var. vid havet: rönn 3, lind 1.
SN: Ek 12, ask 4, lind 4, hästkastanj 1,
lönn 1, fågelbär 1, fläder 1, blåbär 1, sälg
1.

Melanelia exasperata, vårtig sköldlav. Täml.
allmän. SÖ: Ask 1. SS: Aspgren 4.

Micarea denigrata, svart dynlav3. Täml. all-
män. SÖ: Talltorraka 3, tallåga 2, en 1.
SS: Tallved 1. SN: Ekgren (ved) 1.

Micarea lignaria. Sällsynt. SV: Talltorraka
(vriden/nedbruten) 1. Rikt fertil.

Micarea melaena, stubbdynlav3. Sällsynt. SÖ:
Tallgren (död) 1.

Micarea peliocarpa. Sällsynt. SS: Ek 1, klibbal
1. SN: Ek 1.

Micarea prasina, dynlav3. Allmän. SÖ: Tallbas
5, ek 3 (fertil), talltorraka 2, lönn 1,
idegran 1, rönn 1, klibbal 1. SS: Tallåga
1. SV: Talltorraka 3 (steril), rönn 2
(fertil), ek 1, kaprifol 1 (fertil), klibbal 2.
SN: Tall 2 (steril), talltorraka 1 (fertil),
ek 1 (fertil).

*Microcalicium disseminatum, ärgspik. Täml.
allmän. Noterad på sex träd. SÖ: Ek 2.
SV: Ekved 1, talltorraka 1. SN: Ek 2.

Mycobilimbia hypnorum3. Sällsynt. Noterad på
tre träd. SÖ: Ek 1. SV: Ek 2. Noterad på
stam av ek vid Barrlindkärret i delområde
SV 1990 (Lars Arvidssons pers. herb.).

Mycobilimbia sabuletorum. Allmän. Ofta på
och bland mossa. SÖ: Ek 1. SV: Ek 7.

SN: Ek 4. Noterad på basen av gammal
ek 1983 i Särö Västerskog (Lars
Arvidssons pers. herb.).

Mycoblastus fucatus3. Allmän. SÖ: Rönn 2,
lönn 1, bok 1. SS: Rönn 5. SV: Rönn 6,
lind 3, ek 2, klibbal 1. SN: Lönn 2,
glasbjörk 2, rönn 1, sälg/vide 1, tall-
torraka 1, grantorraka 1.

Mycoblastus sanguinarius, blodlav. Täml.
allmän. SS: Tallved (lågor, förvridna
torrakor) 6, ekstubbe 1.

Mycocalicium subtile. Sällsynt. SÖ: Ekved
(stående ek) 1. SN: Granlåga (ved) 1.

*Nephroma laevigatum, västlig njurlav (H4).
Täml. allmän. Noterad på tre träd och en
sten. Fertil. SS: Ek 1. SV: Ek 2 och
mossig sten 1. Noterad på Särö 1918
(A.H. Magnusson) och i Särö Väster-
skog 1981 (Löfgren & Moberg 1984).

*Nephroma parile, bårdlav. Täml. allmän.
Noterad på sex träd. SÖ: Ek 1. SS: Ek 1.
SV: Ek 4.

*Normandina pulchella, mussellav (H4).
Allmän. Noterad på 23 träd. SÖ: Ek 13.
SS: Ek 3. SV: Ek 7. Först noterad av
Bertil Gilsenius på ek i delområde SV
1974 (Lars Arvidssons pers. herb.). Även
noterad i Särö Västerskog 1980 (Tomas
Hallingbäck, Länsstyrelsens artdatabas)
och 1981 (Löfgren & Moberg 1984).
Mussellav är funnen på många nya
lokaler under 1990-talet, och hela 245
aktuella lokaler är kända i Hallands län.

Ochrolechia androgyna, grynig örnlav. Allmän.
SÖ: Ek 4, vårtbjörk 1, rönn 1 och lönn 1.
SS: Ek 2, asp 2. SV: Ek 8, asp 1, vårt-
björk 1, rönn 1, klibbal 1. SN: Ek 2, ask
1, lönn 1.

Ochrolechia microstictoides3. Täml. allmän.
SÖ: Tallåga (ved) 1. SS: Talltorraka 3.
Sannolikt förbisedd.

*Ochrolechia subviridis, grovkornig örnlav3.
Allmän. Säkert noterad på 16 träd. SÖ:
Ek 4. SS: Ek 3. SV: Ek 4. SN: Ek 5.

Ochrolechia turneri, turners örnlav8. Sällsynt.
Möjligen förbisedd. SÖ: Ek 1.

Opegrapha atra, svart klotterlav. Sällsynt. SÖ:
Ek 1. SS: Rönn 1. SV: Ek 1.

*Opegrapha illecebrosa, gammelekslav (H1).
Allmän. Noterad på 16 träd. Funnen fertil
på två ekar i delområde SN. SÖ: Ek 6.
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Lunglav Lobaria pulmonaria är allmän på ek i Särö-skogarna, där den även är fertil.

Jättelav Lobaria amplissima återupptäcktes 1998 i Särö Västerskog.
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SV: Ek 1. SN: Ek 9. Gammelekslav är
känd från ytterligare tio lokaler i Halland.
Endast på Särö är den funnen fertil.

*Opegrapha niveoatra, prickig mellanklotter-
lav. Täml. allmän. Noterad på fyra träd.
SÖ: Ek 1. SV:  Rönn 3. Insamlad på Särö
redan 1918 (A. H. Magnusson).

*Opegrapha ochrocheila, orangepudrad
klotterlav (H1).Täml. allmän. Noterad på
fem träd. SS: På bark av en grov ek. SN:
Lindved 1, ek 3.

Opegrapha rufescens, rödbrun klotterlav5.
Allmän. SÖ. Ek 4, ask 1. SS: Ek 4. SV:
Ek 1. SN: Ek 6, ask 3. Två sterila kollek-
ter, intill förväxling lika puderfläck
Arthonia cinereopruinosa, har kontroll-
erats. Spottest på bålen med Pd gav
negativt resultat, dvs rödbrun klotterlav.

*Opegrapha sorediifera, mjölig klotterlav
(H2). Allmän. Noterad på 46 träd. SÖ:
Ek 35. SS: Ek 4. SV: Ek 6. SN: Ek 1.
Noterad på ek i Särö Västerskog 1989
(Arup m.fl. 1997).

Opegrapha varia, klotterlav. Allmän. SÖ: Ek
13. SS: Ek 4. SV: Ek 10. SN: Ek 9, lind
2.

*Opegrapha vermicellifera, stiftklotterlav
(H2). Allmän. Noterad på 55 träd, varav
fertil på 13. SÖ: Ek 17 (3 fertila). SS: Ek
3. SV: Ek 10 (4 fertila). SN: Ek 18, lind
5, lönn 2 (6 fertila).

Opegrapha vulgata, mellanklotterlav. Allmän.
SÖ: Ek 7, rönn 6, ask 2, lönn 1, klibbal
1, asp 2, bok 1. SS: Rönn 4, ek 1. SV:
Rönn 11, ek 6, lind 1, asp 1. SN: Rönn 4,
ek 2, lind 1, lönn 1, hassel 1.

*Pachyphiale carneola, ädelkronlav (H2).
Allmän. Noterad på minst 121 träd. SÖ:
Ek 27. SS: Ek 10. SV: Ek 66, lind 1. SN:
Ek 17. Funnen på Särö redan 1928, men
även 1951 och 1953 (A.H. Magnusson,
herb. UPS). Ädelkronlav är känd från 77
aktuella lokaler i Hallands län, men den
rikliga förekomsten på Särö utgör så
mycket som en tredjedel av länets alla
kända trädförekomster.

*Pannaria conoplea, grynlav (H2). Sällsynt.
Noterad på ett träd. SV: Ek 1. Totalt tolv
större bålar, och ungefär lika många små
bålar. Ansågs utgången vid besök 1981

(Löfberg & Moberg 1984). Original-
källan till fyndet är för mig okänd.

Parmelia omphalodes, letlav. Täml. allmän
som epifyt. Allmän på sten. SÖ: På en
död avbarkad ekgren nära bergvägg. SS:
En 5, tall 1. SV: Asp 1.

Parmelia saxatilis, färglav. Allmän. Även
noterad fertil. SÖ: Ek 8, bok 2, tallåga 2,
rönn 1, lönn 1, granlåga 1, klibbal 1, sälg
1, asp 1, vårtbjörk 1. SS: Ek 5, Salix 3,
lönn 1, talltorraka 2, klibbal 1, fågelbär 1,
vårtbjörk 1, asp 1, rosor 1, tall 1, sälg 1.
SV: Ek 11 (1 fertil), tall 2, vårtbjörk 1,
granlåga 1, klibbal 1, en 1, asp 1. SN: Ek
3, asp 2.

Parmelia sulcata, skrynkellav. Allmän. Även
noterad fertil. SÖ: Asp 2, vårtbjörk 2,
talltorraka (bark) 1, tallåga 1, bok 1, lönn
1, klibbal 1, ek 1, ekved 1, rönn 1. SS:
Salix 5 (1 fertil), tall 4, ek 3, klibbal 1,
rosor 1, idegran 1, vårtbjörk 1, benved 1,
slån 1, asp 1. SV: Lind 3, rönn 2, ek 2 (1
fertil), glasbjörk 1, granlåga 1, klibbal 1,
asp 1. SN: Ek 5, fågelbär 1, rönn 1,
glasbjörk 1.

Parmeliopsis ambigua, stocklav. Allmän. SÖ:
Allmän. SS: Talltorraka 2. SV: Tall-
torraka 3, ektorrträd 2, lind 1. SN: Tall 5,
eklåga 2, fågelbär 2, rönn 1, tallåga 1,
ask 1, lönn 1, talltorraka 1, glasbjörk 1,
vårtbjörk 1.

Parmeliopsis hyperopta, vedlav. Allmän. SÖ:
Tall 15, ekved 2, bok 1, tallåga 1, en 1,
talltorraka 1, granlåga 1, sälg 1. SS:
Tallåga 4, tall 3. SV: Talltorraka 3, tall 1,
rönn 1. SN: Tall  6, talltorraka 6.

*Peltigera collina, grynig filtlav. Täml. allmän.
Noterad på fyra träd. SV: Ek 2. SN: Ek
2.

*Peltigera horizontalis, sköldfiltlav. Allmän
främst på trädbaser. Noterad på 19 träd.
SÖ: Ek 5, eklåga 1. SV: Ek 7. SN: Ek 6.

Peltigera praetextata, fjällig filtlav2. Allmän.
SÖ: Ek 3. SV: Ek 8 (5 fertila). SN: Asp
1. Tre fertila kollekter utan fjäll har också
visat sig vara denna art.

Pertusaria albescens, mjölig porlav. Täml.all-
män. SÖ: Ek 1, klibbal 1, lönn 1. SS: Ek
1.

Pertusaria amara, bitterlav. Allmän. SÖ: Ek 8,
rönn 5, bok 5, en 3, sälg 1, vårtbjörk 1.
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Stor ädellav Megalaria grossa förekommer tämligen allmänt på ek i Särö-skogarna och är
fertil. Släktingen pulver-ädellav M. pulverea är dock funnen mer sällsynt och endast steril.

Sköldfiltlav Peltigera horizontalis (bilden) och fjällig filtlav P. praetextata täcker ibland stora
delar av ekstammarnas nedre delar.
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SS: Ek 7, ask 2, rönn 2, klibbal 1. SV:
Ek 13, rönn 10. SN: Ek 12, rönn 3, asp
2, glasbjörk 1.

Pertusaria coccodes, hagelporlav. Allmän. SÖ:
Ek 6, bok 1. SV: Ek 3. SN: Ek 2, ask 1.

Pertusaria flavida, gul porlav. Täml. allmän.
SÖ: Ek 3. SN: Ask 1, ek 1.

Pertusaria hemisphaerica, snöbollslav. All-
män. SÖ: Ek 3, rönn 1, ask 2, lönn 1,
bok 1. SS: Ek 4, asp 1. SV: Ek 5, rönn 1.
SN: Ek 13, lönn 3.

Pertusaria hymenea, kraterporlav. Täml.
allmän. SV: Ek 1. SN: Ek 7.

Pertusaria leioplaca, tunn porlav. Allmän. SÖ:
Rönn 8, ask 2, lönn 1. SS: Rönn 1, ask 1.
SV: Rönn 8, ek 1. SN: Lind 1, rönn 2,
hassel 1. Pertusaria leucostoma har ej
separerats från P. leioplaca.

*Pertusaria multipuncta, violettgrå porlav
(H2) †. Funnen på Särö 1955 (A.H.
Magnusson, herb. UPS). Eftersökt under
inventeringen med negativt resultat.

Pertusaria pertusa, porlav. Allmän. SÖ: Rönn
7, ek 7, klibbal 1, asp 2, ask 1, bok 1,
alm 1. SS: ask 1, Ek 3, rönn 1, klibbal 1,
asp 1. SV: Ek 6, rönn 1. SN: Ek 13,
glasbjörk 1, lönn 1, klibbal 1.

*Phaeophyscia endophoenicea, skuggkrans-
lav3 (H4). Täml. allmän. Noterad på sju
träd. SÖ: Ek 2, ask 1.SS: Asp 2. SN: Ek
1, lönn 1.

Phaeophyscia orbicularis, kranslav. Täml.
allmän. SS: Asp 3. SN: Fläder 1.

*Phlyctis agelaea, rikfruktig blemlav (H4).
Sällsynt. Noterad på två träd. SV: Rönn
1. SN: Lönn 1.

Phlyctis argena, blemlav. Allmän. SÖ: Asp 10,
ek 7, lönn 5, rönn 5, bok 3, ask 2, mur-
gröna 1, sälg 1, alm 1. SS: Asp 9, ek 7,
Salix 5, fläder 2, sälg 2. SV: Asp 13, ek
5, rönn 3, lönn 1, klibbal 1. SN: Asp 7,
ek 2, lönn 2, ask 1, fläder 1, lind 1.

Physcia adscendens, hjälmrosettlav. Sällsynt.
SS: Asp 1.

Physcia aipolia, rosettlav1. Sällsynt. SS: Asp
1.

Physcia stellaris, stjärnlav1. Sällsynt. SS: Asp
1.

Physcia tenella var. tenella, finlav. Allmän. SS:
Asp 10, fläder 2, vårtbjörk 1, benved 1,
ek 1, Salix 1. SV: Ek 1. SN: Ek 1.

Physconia distorta, dagglav1. Täml. allmän.
SÖ: Ek 3. SS: Asp 2. SV: Ek 1.

Physconia enteroxantha, gulkantad dagglav.
Sällsynt. SN: Ek 2.

Physconia perisidiosa, fjällig dagglav1. Säll-
synt. SÖ: Ek 1.

Placynthiella icmalea, koralltorvlav. Allmän.
SÖ: Talltorraka 2, tallåga 1. SS: Tallåga
3. SN: Tallåga 4 (steril), eklåga 1 (fertil).

Platismatia glauca, näverlav. Allmän. SÖ: En
5, tallåga 3, tallåga (bark) 1, ekved 1,
vårtbjörk 1. SS: Tall 6, tallgren 4, ek 2,
Salix 2, sälg 1, benved 1, asp 1. SV: Tall
7, ekgren (nedfallen) 1, granlåga 1,
ektorrträd 1. SN: Tallgren 2.

Porina aenea, barkporina3. Allmän. SÖ: Bok 4,
ask 4, lönn 3, rönn 1. SS: Rönn 1, ek 1.
SV: Rönn 3, ek 3. SN: Lind 3, rönn 1,
lönn 1, hassel 1.

Porina chloroticula, skuggvårtlav3. Sällsynt,
dock möjligen förbisedd. SS: Ekbas 1.

Pseudevernia furfuracea, gällav. Allmän. SÖ:
Tallkvist 5, en 5, tallåga 3, tall 2. SS:
Tallgren 6, tall 5, ek 2, björk 1, asp 1.
SV: Tallgren 5, en 3, tall 1, vårtbjörk 1,
rönn 1. SN: Tall 3, aspgren 1, en 1.

Psilolechia lucida, citrongul skivlav. Sällsynt.
SS: Tallrotvälta 1. SN: Tallrotvälta 1.

Pyrrhospora quernea, ekflamlav. Allmän. Fertil
på ett träd. SÖ: Ek 3. SS: Ek 3. SV: Ek 2
(1 fertil). SN: Ek 8, ask 1.

Ramalina farinacea, mjölig brosklav. Allmän.
SÖ: Ek 5, asp 1. SS: Asp 4, ek 3, Salix 2.
SV: Ek 12, lind 2, klibbal 1. SN: Ek 4.

Ramalina fastigiata, rosettbrosklav. Täml.
allmän. SS: Asp 5, Salix 3, ek 1. SV: Asp
2, ek 1.

Rinodina exigua3. Sällsynt. SÖ: Ek 2.
Rinodina sophodes, mörk krimmerlav3. Säll-

synt. Dock troligen förbisedd. SS: Asp-
gren 3.

Ropalospora viridis. Allmän. SÖ: Rönn 5, bok
2, lönn 1, sälg 1,. SS: Ek 1, asp 1, sälg 1.
SV: Rönn 16, lönn 1, ek 1. SN: Rönn 2,
Salix 1, lind 1, lönn 1, ask 1, hassel 1.

*Schismatomma decolorans, grå skärelav (H4).
Allmän. Noterad på 102 träd. SÖ: Ek 31.
SS: Ek 3. SV: Ek 7. SN: Ek 61. Särö är,
efter Tjolöholm, den rikligaste kända
lokalen för grå skärelav i Hallands län.
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*Schismatomma pericleum, rosa skärelav3

(H2). Sällsynt. SS: Ek 1. Arten är mycket
sparsamt noterad i Halland. Endast fem
aktuella lokaler är kända.

Scoliciosporum chlorococcum, trädgrönelav.
Allmän. SÖ: Ekkvist 1. SS: Salix 10,
ekgren 3, aspkvist 2, slån 1. SV: Aspkvist
3, ljung 1. SN: Aspkvist 1. Troligen
förbisedd, och betydligt vanligare (främst
på grenar) än det som jag angivit här.

*Scoliciosporum pruinosum, frostig trädgröne-
lav4 (H3). Sällsynt. Noterad på ett träd.
SV: Rönn 1. Frostig trädgrönelav är
funnen på ytterligare tio lokaler i
Hallands län.

Sphaerophorus globosus, korall-lav. Sällsynt.
Noterad på tre träd. Även noterad på
stenblock. SÖ: Asp 1. SS: Ek 1. SV: Ek
(krypande stam) 1.

*Sphinctrina turbinata, kortskaftad parasitspik
(H4). Sällsynt. Noterad på ett träd. SÖ:
Ek 1.

Stenocybe pullatula. Sällsynt. Dock troligen
underskattad förekomst. Noterad på ett
träd. SS: Kvistar av klibbal 1.

*Strangospora delitescens5. Sällsynt. SV: Ek 1.
Arten har tidigare inte rapporterats från
Halland.

Strangospora moriformis3. Sällsynt. Möjligen
förbisedd verklig förekomst. SN: Tall 1.

Tephromela atra, svart kantlav. Sällsynt. SV:
Aspkvist 1.

*Thelopsis rubella, röd pysslinglav (H1).
Sällsynt. Noterad på ett träd. SN: Ek 1.
Röd pysslinglav är känd från totalt 47
aktuella lokaler i länet. Endast på tre av
dessa lokaler, däribland Särö Nordan-
skog, är ek substrat för arten.

*Thelotrema lepadinum, havstulpanlav.
Sällsynt. SS: Ek 1. SN: Ek 1 (en bål).

*Trapelia corticola, barktrapelia10. Sällsynt.
SS: Talltorraka, ved 1, riklig. Känd från
huvudsakligen bark på ett tiotal aktuella
lokaler i länet.

Trapeliopsis flexuosa, vedknotterlav. Allmän.
SÖ: Tallåga 9, eklåga 4, en 2, talltorraka
1,. Ibland fertil. SS: Tallåga 11, tallgren
(död) 5, talltorraka 1 (steril), aspgren
(ved) 1. SV: Eklåga 3 (steril), tallved 3
(steril), granlåga 1, ektorrträd 1. SN:
Tallåga 6 (steril), tallstubbe, ved 1

(steril), lindlåga 1, tallrotvälta 1 (fertil),
grantorrträd 1.

Trapeliopsis granulosa, knotterlav. Sällsynt.
SS: Tallrotvälta 1, rikligt fertil. SN:
Tallrotvälta 2, rikligt fertil.

Trapeliopsis pseudogranulosa, rödfläckig
knotterlav1. Sällsynt. SÖ: Tallstubbe 1,
tall 1. Steril.

Usnea hirta, luddig skägglav. Täml. allmän.
SÖ: En 2, ekved 1. SS: Ek 1, tall 1, en 1.
SV: En 2, tallgren 1.

Usnea subfloridana, kort skägglav. Allmän.
SÖ: Ek 2, tall 1. SS: Tallgren 1, ek 1,
Salix 1. SV: Ek 7, vårtbjörk 2, ektorrträd
2, glasbjörklåga 1, idegran 1. SN: Vårt-
björk 1, grangrenar 1, tall 1.

Vulpicida pinastri, granlav. Sällsynt. SS: Tall 1.
SV: Ek 1. SN: Eklåga, ved 1.

Xanthoria candelaria, ljuslav4. Sällsynt. SS: En
2.

Xanthoria parietina, vägglav. Allmän. SS: Asp
19, ek 2, fläder 2, rönn 1, rosor 1, sälg 1,
benved 1, Salix 1. SV: Aspgren 2, ek 1,
rönn 1, vårtbjörk 1. SN: Asp 2, ek 1.

Xanthoria polycarpa, mångfruktig vägglav.
Täml. allmän. SS: En 3, rosor 2, slån 2,
Salix 2 och benved 1.

*Xylographa vitiligo, mjölig xylografa8. Säll-
synt. SÖ: Tallåga 1. Endast soral. Koll-
ekten innehöll komplex av stictinsyra
(TLC). Arten är troligen förbisedd.

Upprop!
Denna rapport innebär inte att lavfloran på
Särö-halvön eller ens i Särö-skogarna är
färdigbehandlad. Ett okänt antal arter återstår
säkert att upptäcka, och en uppföljning av
inventeringen kan bli aktuell i framtiden.
Rapporter om lavar på Särö, såväl av äldre
datum som framtida, tas tacksamt emot av förf.

Tack!
Många är de experter som granskat kollekter
från Särö, och som därmed gjort det möjligt att
upprätta en tillförlitlig artförteckning: Ulf
Arup, Gunnar Carlin, Tony Foucard, Hans-Erik
Gustavsson, Svante Hultengren, Louise Lind-
blom, Roland Moberg, Anders Nordin, Leif
Tibell och Tor Tønsberg. Richard Karlsson
återupptäckte jättelav Lobaria amplissima i
området och har bidragit med rapportens
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omslagsfoto. Björn Nordén har bidragit med
fynd av pulver-ädellav Megalaria pulverea och
Marchandiomyces corallinus. Lars Arvidsson
har beredvilligt visat sina kollekter, bl.a. från
Särö, i sitt privata herbarium. Thorsten Elf-
ström har hjälpt mig att hitta i lavherbariet på
Göteborgs Botaniska museum. Hans-Erik
Gustavsson och Tony Foucard har granskat
hela eller delar av manuskriptet. Till alla  vill
jag framföra ett varmt TACK!
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Arter SÖ SS SV SN
Acrocordia gemmata 2 1 1 1
Agonimia allobata 2 1 1 1
Anisomeridium biforme 1 1 2 2
Anisomeridium nyssaegenum 1 1 1 1
Arthonia didyma 1 1
Arthonia leucopellaea 2 2 3 2
Arthonia mediella 1
Arthonia muscigena 1 1
Arthonia pruinata* 1
Arthonia punctiformis 1 1 2 1
Arthonia radiata 2 2 3 3
Arthonia spadicea 3 1 3 2
Arthonia vinosa 3 2 3 3
Arthopyrenia lapponina 2 1 2 2
Arthopyrenia punctiformis 1 1 1
Arthothelium ruanum 1
Bacidia arceutina 1 1 1
Bacidia beckhausii 1
Bacidia biatorina* 3 1 3 3
Bacidia circumspecta 1 1 1 1
Bacidia globulosa 2 1 2 2
Bacidia rosella* 1 1
Bacidia rubella 3 2 3 2
Bacidia subincompta 1
Bacidia trachona 2 1 1
Bacidia vezdae* 1 1 3 1
Bacidia viridifarinosa 3 3 3
Bactrospora corticola* 1
Biatora efflorescens 1
Biatora epixanthoides 1 2
Biatora sphaeroides* 1 2 1
Bryoria fuscescens 1
Buellia alboatra 1
Buellia griseovirens 2 2 2 2
Buellia punctata 1 1 1 1
Buellia schaereri 1
Buellia violaceofusca* 2 1
Calicium adspersum 1 1
Calicium glaucellum 3 2 2 2
Calicium lichenoides 2 1 2 3
Calicium viride 2 2 1 3
Caloplaca cerina 1
Caloplaca cerinella 1
Caloplaca herbidella 1
Caloplaca holocarpa 1
Caloplaca lucifuga* 2 1
Caloplaca obscurella 1

Arter SÖ SS SV SN
Candelariella vitellina 1
Candelariella xanthostigma 1 1
Catapyrenium psoromoides* 1
Catillaria nigroclavata 1
Cetraria chlorophylla 2
Chaenotheca brunneola 3 1 2 2
Chaenotheca chlorella* 1 1 1
Chaenotheca chrysocephala 2 1 1
Chaenotheca ferruginea 2 2 2
Chaenotheca furfuracea 1 2
Chaenotheca stemonea 1
Chaenotheca trichialis 2 2 2 2
Chaenothecopsis vainioana 1 1
Chrysothrix candelaris 2 2 2 3
Chrysothrix flavovirens 3 3 2 2
Cladonia arbuscula 1 1 1
Cladonia cenotea 1 1 1
Cladonia coniocraea 3 2 3 1
Cladonia digitata 3 2 3 2
Cladonia fimbriata 1
Cladonia floerkeana 1
Cladonia furcata 1 1 1 1
Cladonia glauca 1 1
Cladonia gracilis 1 1
Cladonia grayi 1
Cladonia macilenta 1 2 1
Cladonia merochlorophaea 1
Cladonia parasitica* 2 1 1
Cladonia polydactyla 2 2 2 2
Cladonia pyxidata 2 2 1 1
Cladonia ramulosa 1
Cladonia rangiferina 1 1 1
Cladonia scabriuscula 1 1
Cladonia squamosa 2 3 2 2
Cliostomum corrugatum* 1
Cliostomum griffithii 3 2 3 3
Coelocaulon muricatum 1 1 1
Collema occultatum* 1
Collema subflaccidum* 2
Cyphelium sessile* 1 1
Degelia plumbea* 1 1
Dimerella pineti 2 2 2 2
Evernia prunastri 3 3 3 3
Graphis scripta 2 1 2 2
Gyalecta flotowii* 2 3 1
Gyalecta truncigena* 1 1
Gyalecta ulmi* 2 1 2

Bilaga 1. Arter och frekvens per delområde.

*Rödlistade arter.
Förekomst i delområde anges med siffra. Frekvens anges enligt följande: 1 = 1-3 fynd per del-
område, 2 = 4-10 fynd och 3 = mer än 10 fynd.
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Arter SÖ SS SV SN
Haematomma ochroleucum 3 2 2 3
Hypocenomyce friesii 2 3 1 1
Hypocenomyce scalaris 3 2 3 2
Hypogymnia farinacea 2 3 3
Hypogymnia physodes 3 3 3 3
Hypogymnia tubulosa 1 3 1
Imshaugia aleurites 1 2 1 1
Lecanactis abietina 2 1 2 3
Lecania cyrtella 1
Lecania cyrtellina 1
Lecanora aitema 1 1 1 1
Lecanora allophana 1 1 1
Lecanora argentata 1 1 1 1
Lecanora carpinea 2 1 2 1
Lecanora chlarotera 3 2 2 3
Lecanora circumborealis 1
Lecanora confusa 1 2 1
Lecanora conizaeoides 1 2 2 2
Lecanora expallens 3 3 3 1
Lecanora hagenii 1 2
Lecanora intumescens 2 1 1
Lecanora leptyrodes 1 1 1
Lecanora populicola 2
Lecanora pulicaris 1 2 1 1
Lecanora saligna 1
Lecanora subintricata 1
Lecanora symmicta 1 1
Lecanora varia 2 3 2 1
Lecidea turgidula 1
Lecidella elaeochroma 2 3 3 3
Lecidella euphorea 1
Lecidella laureri 1
Lepraria incana 3 3 3 3
Lepraria jackii 1
Lepraria lobificans 1 1
Leproloma membranaceum 1 1 2
Leproloma vouauxii 2 2 3 2
Leptogium lichenoides 3 1 3 2
Leptogium teretiusculum 1
Lobaria amplissima* 1 1
Lobaria pulmonaria 3 3 1 2
Loxospora elatina 1
Marchandiomyces corallinus 1
Megalaria grossa* 1 1 1
Megalaria pulverea* 1
Melanelia exasperata 1 2
Melanelia fuliginosa 3 3 3 3
Micarea denigrata 2 1 1
Micarea lignaria 1
Micarea melaena 1
Micarea peliocarpa 1 1
Micarea prasina 3 2 2
Microcalicium disseminatum 1 1 1
Mycobilimbia hypnorum 1 1

Arter SÖ SS SV SN
Mycobilimbia sabuletorum 1 2 2
Mycoblastus fucatus 2 2 3 2
Mycoblastus sanguinarius 2
Mycocalicium subtile 1 1
Nephroma laevigatum* 1 1
Nephroma parile 1 1 2
Normandina acroglypta 1
Normandina pulchella* 3 1 2
Ochrolechia androgyna 2 2 3 2
Ochrolechia microstictoides 1 1
Ochrolechia subviridis 2 1 2 2
Ochrolechia turneri 1
Opegrapha atra 1 1 1
Opegrapha illecebrosa* 2 1 2
Opegrapha niveoatra 1 2
Opegrapha ochrocheila* 1 2
Opegrapha rufescens 2 2 1 2
Opegrapha sorediifera* 3 1 2 1
Opegrapha varia 3 1 2 3
Opegrapha vermicellifera* 3 1 2 3
Opegrapha vulgata 3 2 3 2
Pachyphiale carneola* 3 2 3 3
Pannaria conoplea* 1
Parmelia omphalodes 1 2 1
Parmelia saxatilis 3 3 3 2
Parmelia sulcata 3 3 3 2
Parmeliopsis ambigua 3 1 2 3
Parmeliopsis hyperopta 3 2 2 3
Peltigera collina 1 1
Peltigera horizontalis 2 2 2
Peltigera praetextata 1 2 1
Pertusaria albescens 1 1
Pertusaria amara 3 3 3 3
Pertusaria coccodes 2 1 1
Pertusaria flavida 1 1
Pertusaria hemisphaerica 2 2 2 3
Pertusaria hymenea 1 2
Pertusaria leioplaca 3 1 2 2
Pertusaria pertusa 3 2 2 3
Phaeophyscia endophoenicea* 1 1 1
Phaeophyscia orbicularis 1 1
Phlyctis agelaea* 1 1
Phlyctis argena 3 3 3 3
Physcia adscendens 1
Physcia aipolia 1
Physcia stellaris 1
Physcia tenella var. tenella 3 1 1
Physconia distorta 1 1 1
Physconia enteroxantha 1
Physconia perisidiosa 1
Placynthiella icmalea 1 1 2
Platismatia glauca 3 3 2 1
Porina aenea 3 1 2 2
Porina chloroticula 1



53

Lavar på Särö

Arter SÖ SS SV SN
Pseudevernia furfuracea 3 3 2 2
Psilolechia lucida 1 1
Pyrrhospora quernea 1 1 1 2
Ramalina farinacea 2 2 3 2
Ramalina fastigiata 2 1
Rinodina exigua 1
Rinodina sophodes 1
Ropalospora viridis 2 1 3 2
Schismatomma decolorans* 3 1 2 3
Schismatomma pericleum* 1
Scoliciosporum chlorococcum 1 3 2 1
Scoliciosporum pruinosum* 1
Sphaerophorus globosus 1 1 1
Sphinctrina turbinata* 1
Stenocybe pullatula 1
Strangospora delitescens 1
Strangospora moriformis 1
Tephromela atra 1
Thelopsis rubella* 1
Thelotrema lepadinum 1 1
Trapelia corticola 1
Trapeliopsis flexuosa 3 3 2 2
Trapeliopsis granulosa 1 1
Trapeliopsis pseudogranulosa 1
Usnea hirta 1 1 1
Usnea subfloridana 1 1 3 1
Vulpicida pinastri 1 1 1
Xanthoria candelaria 1
Xanthoria parietina 3 2 1
Xanthoria polycarpa 1
Xylographa vitiligo 1

Summa 161 156 149139
Totalt 233 arter 2000-03-10
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Bilaga 2. Arter på nya rödlistan.

Kategori Antal arter
Akut hotad (CR) 0
Starkt hotad (EN) 2
Sårbar (VU) 12
Kunskapsbrist (DD) 2
Missgynnad (NT) 21
Summa 37

Art Kategori
Agonimia allobata NT
Arthonia pruinata VU
Bacidia biatorina NT
Bacidia rosella NT
Bacidia trachona DD
Bacidia vezdae VU
Bactrospora corticola VU
Biatora sphaeroides NT
Buellia violaceofusca NT
Caloplaca lucifuga NT
Catapyrenium psoromoides EN
Cladonia parasitica NT
Cliostomum corrugatum NT
Collema occultatum NT
Collema subflaccidum VU
Cyphelium sessile VU
Degelia plumbea VU
Gyalecta flotowii NT
Gyalecta truncigena NT
Gyalecta ulmi NT
Lecanora confusa NT
Lobaria amplissima VU
Megalaria grossa NT
Megalaria pulverea VU
Nephroma laevigatum NT
Normandina pulchella NT
Opegrapha illecebrosa VU
Opegrapha ochrocheila NT
Opegrapha sorediifera NT
Opegrapha vermicellifera VU
Pachyphiale carneola VU
Pannaria conoplea VU
Schismatomma decolorans NT
Schismatomma pericleum NT
Scoliciosporum pruinosum DD
Sphinctrina turbinata NT
Thelopsis rubella EN

Under senvåren år 2000 avser ArtDatabanken, SLU, Uppsala att ge ut en reviderad rödlista för
Sverige. Fauna- och floravårdskommittérna för de olika organismgrupperna har under 1998-99
arbetat med den nya rödlistan. Den nya rödlistan har omarbetats i grunden efter ett nytt kriterie-
system, och de olika kategorierna har nya benämningar (jfr Gärdenfors 1999, Gärdenfors &
Lejfelt-Sahlén 1997). För organismgruppen lavar har jag fått ta del av en preliminär lista i februari
2000, som till stor del troligen kommer att överensstämma med den slutliga listan (Ulf Arup,
representant för Floravårdskommittén för lavar). Med den listan som grund har jag placerat in de
funna lavarna på Särö i de olika kategorierna.
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Bilaga 3. Arter fördelade på substrat.
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I Särö-skogarna finns en rad intressanta arter
av andra organismer än lavar. Här sammanfat-
tas kunskapen om de mest intressanta arterna.
Uppgifterna finns registrerade i länsstyrelsens
regionala artdatabas.

Kärlväxter

Särö-halvön har genom tiderna gästats av
många botanister. Linnélärjungen Lars Montin
(1766) nämner idegran Taxus baccata, den i
särklass mest kända kärlväxten från området,
såsom växande ”vid Särö Sätesgård till myck-
enhet och rätt frodige träd”. Detta visar att
idegransförekomsten på Särö går tillbaka åt-
minstone till 1600-talet. Bland andra Sieurin
(1844), Lindeberg (1850) och Leffler (1863)
har besökt och lämnat uppgifter om kärlväxter
i området. De noterade flera kärlväxter som nu
tycks vara utgångna, t.ex. martorn Eryngium
maritium, bergjohannesört Hypericum mon-
tanum och klobjörnbär Rubus lindebergii. N.P.
Herman Persson bodde på Särö under en följd
av somrar från 1906. Av hans många fynd kan
nämnas kärrnocka Tephroseris palustris, också
det en numera försvunnen art (Persson 1913).

I Nordiska herbariets samlingar (Naturhist.
Riksmuseet, Stockholm) finns bland annat en
rad ark bevarade av olika arter fetknoppar Se-
dum: vit fetknopp S. album (1907 A.G. Elias-
son), liten fetknopp S. annum (1958 Åke
Strid), kantig fetknopp S. sexangulare (1907-
08 Sten Selander), kaukasiskt fetblad S. spur-
ium (1894 G. Tillman) och kärleksört S. tele-
phium ssp. maximum (1907-08 Sten Selander).
Wijk har under ett flertal år studerat murgröna
Hedera helix i norra Halland, bland annat på
Särö (Wijk 1954, 1961).

Andersson (1977) inventerade kärlväxtfloran
inom Särö Västerskog 1975 och Uno Unger
har inventerat området inom ramen för Hal-
lands flora (Kuylenstierna 1997, Unger 1995).

I sen tid har totalt 250 arter hittats, vilket
också inkluderar strandfloran. Bland intressan-
tare kärlväxter i skog kan nämnas trolldruva
Actaea spicata, desmeknopp Adoxa mocha-
tellina, ramslök Allium ursinum, tandrot
Cardamine bulbifera, skogsbräsma Cardamine
flexuosa, fingerstarr Carex digitata, knärot
Goodyera repens, linnea Linnea borealis,
lundslok Melica uniflora och sårläka Sanicula
europaea. Från strandzonerna vid Kalven kan
nämnas odört Conium maculatum och vid
Gövik buskar som benved Evonymus euro-
paeus, liguster Ligustrum vulgare och vägtorn
Rhamnus cathartica.

Svampar

Svampfloran, främst vedsvamparna, är rik. Un-
der de senaste decennierna har en rad med röd-
listade arter påträffats: ekskinn Aleurodiscus
disciformis, stjärnskinn Asterostroma cervi-
color, cinnoberspindling Cortinarius cinnaba-
rinus, oxtungsvamp Fistulina hepatica, korall-
ticka Grifola frondosa, laxticka Hapalopilus
salmonicolor, äggskinn Hypochniciellum ovoi-
deum, vintertagging Irpicodon pendulus, blek-
ticka Pachykytospora tuberculosa, brödmärgs-
ticka Perenniporia medulla-panis, gräddporing
Skeletocutis lenis och örtskinn Vararia gallica.

Av övriga intressanta och sparsamt-sällsynt på-
träffade arter i Halland kan nämnas blodticka
Caloporus taxicola, grovticka Phaeolus
schweinitzii, tallticka Phellinus pini, ekticka
Phellinus robustus, brunskinn Stereum gausa-
patum och rutskinn Xylobolus frustulatus (se
även Bilaga 6).

Mossor

På ekarna i området är påväxtfloran av mossor
iögonenfallande. Arter som fällmossa Anti-
trichia curtipendula, guldlockmossa Homalo-

Bilaga 4. Rik biologisk mångfald i Särö-skogarna
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Murgröna Hedera helix förekommer på flera ställen i Särö-skogarna. På träden vid huset
nära Snäckstrand täcker klättrande murgröna stammarna nästan helt.

I Särö-skogarna blir idegranen storvuxen. Den finns i 1000-tals exemplar i olika åldrar.
Ofta formar de täta och mörka ansamlingar under trädskikt av ek.
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Blekticka Pachykytospora tuberculosa växer på undersidan av grova ekgrenar på Särö.

Ekskinn Aleurodiscus disciformis växer på
lös ekbark.

Rutskinn Xylobolus frustulatus växer på död
ekved, ofta på undersidan av grova grenar.
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thecium sericeum, platt fjädermossa Neckera
complanata och trädporella Porella platy-
phylla är mer eller mindre allmänna. Områdets
sällsyntaste kända mossa är den rödlistade alm-
skruvmossan Tortula laevipila funnen på en
grov ek i Särö Västerskog (Hallingbäck &
Kristensson 1982).

N.P. Herman Persson gjorde betydande insam-
lingar av mossor på Särö (Persson 1911,
1912). Av intressantare fynd kring 1910 kan
följande nämnas: trädkrypmossa Amblystegium
subtile, gul hårgräsmossa Cirriphyllum
crassinervium, kalkkammossa Ctenidium
molluscum, skuggsprötmossa Eurhynchium
striatum, kustgrimmia Grimmia decipiens, slät
hättemossa Orthotrichum striatum, kruskalk-
mossa Tortella tortuosa, trubbskruvmossa
Tortula latifolia, stenulota Ulota hutchinsiae,
saltulota Ulota phyllantha och liten ärgmossa
Zygodon viridissimus. Johannes Lid har funnit
atlantvitmossa Sphagnum strictum 1923
(Medelius 1922), och N.J. Scheutz rävsvans-
mossa Thamnobryum alopecurum (Scheutz
1873).

Landmollusker

Landmolluskfaunan har undersökts av Hans
Lohmander och Henrik W. Waldén från Natur-
historiska museet i Göteborg på flera platser på
Särö vid många tillfällen under perioden 1922-
1987. Särö anses som en av de intressantare
lokalerna i Halland och anses hysa ”en sär-
präglad, reliktär molluskfauna” beroende på
att kustlövskogen här har bevarats (Waldén
1969). Av fynden i Särö Västerskog kan näm-
nas större skogsglanssnäcka Aegopinella nitid-
ula, mindre skogsglanssnäcka A. pura, busk-
snäcka Bradybaena fruticum, smalgrynsnäcka
Vertigo angustior, en rödlistad art, och mindre
kristallsnäcka Vitrea contracta.

Insekter

Särö anses vara ett särskilt intressant område i
Halland att finna säregna insekter. Redan 1870
påträffades den idag rödlistade blåsvarta dolk-
stekeln Scolia unifascita. Skalbaggarna Hypu-
lus quercinus och Ophonus puncticeps kan

Vid basen av ekstammar förekommer ibland fällmossa Antitrichia curtipendula.
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även nämnas (Ander & Ardö 1952). En i
Sverige sällsynt skalbagge ”men åtminstone på
Särö konstant och i större antal” är Dromius
angustus, som enklast hittas ”om sommaren
nerskakad från [tall]grenarna” (Lindroth
1961). Det finns även fynd från början av
1900-talet av den guldbagge-liknande skalbag-
gen Gnorimus nobilis (gm Sven G. Nilsson)
och Mesosa nebulosa (Westring, ArtData-
banken).

Den 2 maj 1996 besökte förf. tillsammans med
Sven G. Nilsson och Staffan Bengtsson, läns-
styrelsen, Särö Västerskog för att undersöka
förekomst och förutsättningar för vedlevande
skalbaggar. Av rödlistade arter noterades Alle-
cula morio, Calambus bipustulatus, Myce-
tophagus piceus, Prionychus ater och Sepedo-
philus bipunctatus (Coll. Sven G. Nilsson, det.
Rickard Baranowski). Under 1999 har ved-
skalbaggar på tall studerats i området, varvid
ytterligare rödlistade arter hittats (se Bilaga 4).
Under ett besök hösten 1999 såg förf. ekvårt-
bitare på en grov ek vid stenmuren i öster i del-
område SÖ.

Fåglar

I studien över Särö Västerskog nämner Hög-
dahl & Sernander (1914) arter som tjäder Tet-
rao uragallus och orre Tetrao tetrix, vilka inte
längre finns kvar i området. Särö Västerskog
var länge ett känt tillhåll för häckande havsörn
Haliaetus albicilla, vars bo låg i toppen av en
väldig fura kallad ”örnfuran”: ”På Särö har
denna fogel i många år haft bo uti en gammal
fur.” (Malm 1877). Fåglarna sköts dock någon
gång i början av 1900-talet (Högdahl & Ser-
nander 1914). Möjligen var skogarna och ber-
gen även tillhåll för berguv Bubo bubo. Leo-
pold Schmidt, dåvarande ägare till Särö, sköt
där en berguv 1874. Som kuriosa kan nämnas
att en fjälluggla Nyctea scandiaca sköts 1889
av L.A. Thallén (Mathiasson 1994).

Av andra intressanta häckfåglar kan nämnas
råka Corvus frugilegus, ”som här har en af
sina nordligaste kolonier i vårt land” (Hög-
dahl & Sernander 1914). Råkkolonien har se-
dan länge förvunnit. Även den koloni av häger
Ardea cinerea som etablerades 1932 i Särö

Ekvårtbitare på grov ek i Särö Västerskog oktober 1999. Troligen en äggläggande hona.



64

Lavar på Särö

Västerskog och som mest uppgick till 25-30
bon (Mathiasson 1994) tycks vara borta.

De intressantaste häckfåglarna idag och tillika
rödlistade är skogsduva Columba oenas, min-
dre hackspett Dendrocopos minor, spillkråka
Dryocopus martius och gråsiska Carduelis
flammea cabaret. Övriga intressanta troliga-
säkra häckfåglar i området är bland annat mor-
kulla Scolopax rustica, kattuggla Strix aluco,
stare Sturnus vulgaris och entita Parus mon-
tanus.

Kräldjur

Under inventeringen 1998 påträffades snok
Natrix natrix och huggorm Vipera berus.

Fågellivet är rikt i Särö-skogarna. Här finns många hålbyggande arter, som t.ex. kattuggla
(bilden), skogsduva, spillkråka, gröngöling och stare.

Summering av Särös naturvärden

Med aktuella fynd av totalt 66 rödlistade arter
från skilda organismgrupper (Bilaga 5), inne-
hav av Sveriges kanske rikaste idegransbestånd
och en av få kvarvarande ursprungliga kust-
skogar på Västkusten utgör Särö-skogarna ett
mycket värdefullt område för biologisk mång-
fald och därmed ur naturvärdesynpunkt. Någon
motsvarighet till detta område finns inte i Hal-
land. I Halland finns endast tre områden,
Biskopstorp i Halmstads kn, Åkulla bokskogar
i främst Varbergs kn och Hallandsås nordslutt-
ning i Laholms kn med fler rödlistade arter (ca
100 st i vardera området). Skogarna har såle-
des en avsevärd betydelse som vetenskapligt
referens- och studieobjekt. Även för friluftsli-
vet har Särö en mycket stor betydelse, och
Västerskog är antagligen det mest välbesökta
skogsreservatet i hela Halland.
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Bilaga 5. Hotade arter (hotk. 1-6) i Särö Västerskog och
Nordanskog

Aktuella observationer
Örjan Fritz, Länsstyrelsen Halland 2000-03-10
Hotkategori 1-4 följer den officiella svenska rödlistan (Aronsson m.fl. 1995).
Hotkategori 5-6 följer den regionala hotlistan för N län (Fritz 1997).

Organismgrupp Hotk. 1-4 Hotk. 5-6 Totalt
Lavar 37 27 64
Svampar 12 5 17
Skalbaggar 10 8 18
Fåglar 3 0 3
Kärlväxter 1 8 9
Landmollusker 1 3 4
Mossor 1 1 2
Kräldjur 1 0 1
SUMMA 66 52 118

HkArt Svenskt namn Grupp-S Kommentar
1 Lobaria amplissima jättelav Lavar Få aktuella fynd i länet.
1 Megalaria pulverea pulver-ädellav Lavar Första säkra fyndet i länet.
1 Opegrapha ochrocheila orangepudrad klotterlav Lavar
1 Opegrapha illecebrosa gammalekslav Lavar
1 Thelopsis rubella röd pysslinglav Lavar

2 Arthonia pruinata matt pricklav Lavar Få aktuella fynd i länet.
2 Bacidia rosella rosa lundlav Lavar
2 Bacidia vezdae stiftkvistlav Lavar Mkt få lokaler i Sverige.
2 Bactrospora corticola liten sönderfallslav Lavar
2 Calambus bipustulatus Skalbaggar Få aktuella fynd i länet.
2 Catapyrenium psoromoides grå jordlav Lavar Få aktuella fynd i länet.
2 Collema subflaccidum grynig gelélav Lavar Två lokaler i länet.
2 Degelia plumbea blylav Lavar Endast fyra lokaler i länet.
2 Gyalecta truncigena mörk kraterlav Lavar Enda kända lokalen i länet.
2 Opegrapha sorediifera mjölig klotterlav Lavar
2 Opegrapha vermicellifera stiftklotterlav Lavar
2 Pachyphiale carneola ädelkronlav Lavar
2 Pannaria conoplea grynlav Lavar Få aktuella fynd i länet.
2 Schismatomma pericleum rosa skärelav Lavar Få aktuella fynd i länet.
2 Tortula laevipila almskruvmossa Mossor Få aktuella fynd i länet.

3 Asterostroma cervicolor stjärnskinn Svampar Enda kända lokalen i länet.
3 Bacidia biatorina grynig lundlav Lavar
3 Biatora sphaeroides stor knopplav Lavar
3 Hypochniciellum ovoideum äggskinn Svampar Enda kända lokalen i länet.
3 Perenniporia medulla-panis brödmärgsticka Svampar Få aktuella fynd i länet.
3 Scoliciosporum pruinosum frostig trädgrönelav Lavar
3 Vararia gallica örtskinn Svampar Enda kända lokalen i länet.
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HkArt Svenskt namn Grupp-S Kommentar
4 Allecula morio Skalbaggar
4 Aleurodiscus disciformis ekskinn Svampar
4 Buellia violaceofusca violettbrun skivlav Lavar Få aktuella fynd i länet.
4 Caloplaca lucifuga skuggorangelav Lavar
4 Chaenotheca chlorella kornig nållav Lavar
4 Cladonia parasitica dvärgbägarlav Lavar
4 Cliostomum corrugatum gul dropplav Lavar Få aktuella fynd i länet.
4 Collema occultatum skorpgelélav Lavar Enda kända lokalen i länet.
4 Columba oenas skogsduva Fåglar
4 Cortinarius cinnabarinus cinnoberspindling Svampar Få aktuella fynd i länet.
4 Cyphelium sessile parasitsotlav Lavar Få aktuella fynd i länet.
4 Dendrocopos minor mindre hackspett Fåglar
4 Dryocopus martius spillkråka Fåglar
4 Euplectus brunneus Skalbaggar
4 Fistulina hepatica oxtungsvamp Svampar
4 Grifola frondosa korallticka Svampar
4 Gyalecta flotowii blek kraterlav Lavar
4 Gyalecta ulmi almlav Lavar
4 Hapalopilus salmonicolor laxticka Svampar Få aktuella fynd i länet.
4 Irpicodon pendulus vintertagging Svampar Enda kända lokalen i länet.
4 Megalaria grossa ädellav Lavar
4 Mycetophagus piceus Skalbaggar
4 Natrix natrix snok Kräldjur
4 Nephroma laevigatum västlig njurlav Lavar Få aktuella fynd i länet.
4 Normandina pulchella mussellav Lavar
4 Pachykytospora parasitica blekticka Svampar
4 Phaeophyscia endophoenicea skuggkranslav Lavar
4 Phlyctis agelaea rikfruktig blemlav Lavar
4 Prionychus ater Skalbaggar
4 Pseudocistela ceramboides Skalbaggar
4 Ptenidium turgidum Skalbaggar
4 Pteryngium crenatum Skalbaggar
4 Rhizophagus cribratus Skalbaggar
4 Schismatomma decolorans grå skärelav Lavar
4 Sepedophilus bipunctatus Skalbaggar
4 Skeletocutis lenis gräddporing Svampar
4 Sphinctrina turbinata kort parasitspik Lavar
4 Taxus baccata idegran Kärlväxter Få aktuella fynd i länet.
4 Vertigo angustior smalgrynsnäcka Landmollusker

5 Acalles roboris Skalbaggar
5 Actaea spicata trolldruva Kärlväxter
5 Aegopinella nitidula st. skogsglanssnäcka Landmollusker
5 Agonimia allobata Lavar
5 Allium ursinum ramslök Kärlväxter Sällsynt i Halland.
5 Arthonia spadicea glansfläck Lavar
5 Arthonia leucopellaea kattfotlav Lavar
5 Bacidia arnoldiana Lavar
5 Bacidia subincompta Lavar
5 Bacidia trachona Lavar
5 Bacidia viridifarinosa Lavar
5 Bradybaena fruticum busksnäcka Landmollusker
5 Calicium adspersum gulpudrad spiklav Lavar
5 Caloplaca cerinella Lavar
5 Caloplaca herbidella Lavar
5 Cardamine bulbifera tandrot Kärlväxter Sällsynt i Halland.
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HkArt Svenskt namn Grupp-S Kommentar
5 Cardamine flexuosa skogsbräsma Kärlväxter
5 Chaenotheca stemonea luddnål Lavar Sällsynt i Halland.
5 Chaenothecopsis vainioana Lavar
5 Chrysothrix flavovirens blekt gulmjöl Lavar
5 Cladonia merochlorophaea Lavar Få aktuella fynd i länet.
5 Dorcatoma chrysomelina Skalbaggar
5 Goodyera repens knärot Kärlväxter
5 Microcalicium disseminatum ärgspik Lavar
5 Lecanora confusa Lavar
5 Lecidella laureri Lavar Första fyndet i Halland.
5 Leptogium lichenoides traslav Lavar
5 Leptogium teretiusculum dvärgtufs Lavar
5 Linnea borealis linnea Kärlväxter
5 Lobaria pulmonaria lunglav Lavar
5 Melica uniflora lundslok Kärlväxter
5 Nemozona elongatum Svampar
5 Nephroma parile bårdlav Lavar
5 Phaeolus schweinitzii grovticka Svampar Få aktuella fynd i länet.
5 Peltigera collina grynig filtlav Lavar
5 Peltigera horizontalis sköldfiltlav Lavar
5 Phellinus pini tallticka Svampar Enda kända lokalen i länet.
5 Phellinus robustus ekticka Svampar Få aktuella fynd i länet.
5 Thelotrema lepadinum havstulpanlav Lavar
5 Trapeliopsis pseudogranulosa Lavar
5 Vitrea contracta mindre kristallsnäcka Landmollusker
5 Xylobolus frustulatus rutskinn Svampar
5 Xylographa vitiligo Lavar

6 Eurhynchium striatum skuggsprötmossa Mossor
6 Hedera helix murgröna Kärlväxter
6 Hepatica nobilis blåsippa Lavar
6 Lecidea epixanthoidiza mjölig knopplav Lavar
6 Phellinus ferreus västlig rostticka Svampar
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Bilaga 6. Underlag till skötselplan för Särö Västerskog –
naturvärden knutna till tall

Björn Nordén & Thomas Appelqvist (ProNatura)

Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka
kommun är välkänt för sin gamla och vackra
skog och sin skyddvärda och intressanta flora
och fauna. Reservatet är 55 hektar stort och
bildades 1974. Inom området har man funnit 37
rödlistade lavar och dessutom flera rödlistade
vedinsekter och svampar knutna till de äldre

ekarna. Här finns också ställvis en rik mark-
flora med arter som blåsippa, lundslok, stor-
rams och tandrot. Skogen är dessutom känd
för sina rikliga förekomster av idegran. I träd-
skiktet dominerar grov ek och tall men efter
det att utmarksbetet upphört har skogen tätnat
och föryngring sker nu främst av bok och andra

Särö-halvöns gamla grova och högvuxna tallar med grov skorpbark är vida kända sedan
gammalt. På en karta från 1692 antecknades furuskog på flera ställen.
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lövträd. Då den skyddsvärda flora och fauna
som är knuten till gammelekarna nästan helt
gynnas av mer solöppna hagmarksmiljöer har
man beslutat att friställa många av dessa träd.

Tallen har så gott som helt slutat att föryngra
sig på marker med djupare jordtäcke inom
reservatet. De eventuella värden som är mer
specifikt knutna till grövre tallar är - vid en
jämförelse med gammelekarna - mycket sämre
dokumenterad inom reservatet. Dessa even-
tuella värden ligger sannolikt i en skyddsvärd
svampflora och vedinsektsfauna.

Därför gjordes en inventering för att bättre
precisera områdets värden knutna till tallbe-
stånden.

Tallarna i Särö Västerskog

Tallen är det vanligaste trädslaget i Särö
Västerskog. Alla mer höglänta partier och
partier där urberget går i dagen är helt domi-
nerade av  vackert utformade hällmarkstall-
skogar. Dessa tallar som står i svackor och

sprickor är ganska lågvuxna och ofta blir de
snedvuxna och krumma. I de västra partierna,
som vetter mot havet, blir de än mer lågvuxna
och närmast buskformiga till växtsättet.

Tallarna på friska till fuktiga marker med
relativt mäktiga lösa jordlager är mycket grova
med högt ansatta kronor. De grovbarkiga och
rakvuxna träden för tanken till mäktiga pelar-
salar och dessa skogspartier ger en mycket
speciell prägel åt reservatet idag. De är relativt
likåldriga och har troligen etablerat sig i om-
rådet vid en tidpunkt när markanvändningen
genomgick en drastisk förändring. Vid en
uppskattning av tallarnas ålder runt 1950
konstaterades det att de var minst 200 år. I den
äldsta kända kartan över området, från 1692
anges furuskog men endast i den inre delen av
halvön - övrigt talas det mest om ”gräsmark-
er”. På den näst äldsta kartan, från 1773, har
skogen brett ut sig över hela halvön och den
äldsta tallgenerationen kom således till under
tidigt 1700-tal. Många av dessa jättetallar har
dött under en ganska kort period genom att
konkurrensen om ljus och näring är stor i dessa

De krokiga och senvuxna tallarna på hällmarkerna är i växtsätt helt annorlunda än de
högresta grovvuxna artfränderna som växer på djupare jordlager i Särö-skogarna.
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delar av reservatet. De åldriga tallarna för-
svagas också av ett par rötsvampar som med
åldern blir allt vanligare i stammarnas inre. Det
är talltickan Phellinus pini som företrädesvis
håller till i stammarnas övre och mellersta delar
och grovtickan Phaeolus schweinitzii som mest
anträffas i stammens mer basala delar.

Dessa tallbestånd kännetecknas därför i nuläget
av ett mycket stort innehåll av grov död ved,
både i form av torrakor och av lågor. Repro-
duktionen av tall är obefintlig i dessa delar och
de eventuella ungplantor som etablerar sig dör
snart av på grund av den starka konkurrensen
av ljus och näring mellan de olika trädslagen.

Tallskogsbestånden på torrare marker är på de
flesta ställen företrädd med flera generationer
och består således åtminstone till en mindre del
av nya etablerade ungträd. Små bränder in-
träffar också då och då i dessa mer torra delar
vilket ytterligare påskyndar omsättningen av
tallindivider. Inslaget av död ved kan vara stort
(räknat som torrakor och lågor) också i dessa
delar men eftersom de stora dimensionerna till

stor del saknas blir mängden (räknat som kg
dödved per hektar) betydligt lägre än i den
betydligt grövre ängstallskogen.

Vedsvamps- och vedinsektslivet i  starkt ned-
bruten ved är till stora delar identisk mellan ek
och tall. Organismlivet skiljer sig främst åt på
grund av faktorer som temperatur, fuktighet
och dominerande vednedbrytare. Grova lågor
och torrakor representerar därför ett gemen-
samt naturvärde i reservatet. En riklig tillgång
på död ved av ett trädslag gynnar artrikedomen
i samma miljöer även på andra träd.

Tallens vedsvampar

Aphyllophorala basidiesvampar och sporsäcks-
svampar knutna till tallved undersöktes. Hatt-
svampsfloran undersöktes alltså inte, men vid
ett hastigt påseende verkade denna trivial.
Samma uppfattning har för övrigt hattsvamps-
experten Stig Jacobsson, Göteborgs Universi-
tet, om området. Endast en hattsvamp samla-
des, en kollekt som verkade mycket udda.
Fyndet visade sig dock vara en albino dvärg-

Figur 1. Förekomst 1999 av tio sällsynta vedsvamparter knutna till tall. 1. Stjärnskinn
Asterostroma cervicolor. 2. Vindelgröppa Ceraceomyces serpens, olivfärgad tallform. 3.
Gräddporing Skeletocutis lenis. 4. Laxticka Hapalopilus salmonicolor. 5. Gulbrunt strål-
skinn Phanerochaete filamentosa. 6. Melittosporium propolidoides. 7. Mycothyridium livi-
dum. 8. Vintertagging Irpicodon pendulus. 9. Tomentellopsis submollis. 10. Pseudotomentella
sp., obeskriven art. (© Lantmäteriet, 2005. Ur GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N)
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form av den vanliga arten fläckig bitterskivling
Gymnopilus penetrans. Av markväxande
svampar insamlades endast en art, slätsporig
brandskål Peziza lobulata, som växte på
brunna tallbarr.

Inalles hittades 78 arter vedsvampar, se nedan.
Av dessa är fyra rödlistade och sju sällsynta.
Ytterligare tre arter är ej tidigare rapporterade
från Sverige.

Av vanliga och dominerande arter kan fram-
förallt den resupinata citrontickan Antrodia
xantha nämnas. Den täcker ofta undersidan av
tallågor och lite grövre fallna grenar. Typisk för
området, är också den kustbundna tallgrynnan
Resinicium pinicola, som i landet som helhet
får betecknas som sällsynt, samt talltickan
Phellinus pini. Av de fyra rödlistade arterna är
vintertagging Irpicodon pendulus extra spänn-
ande, eftersom den tidigare endast är funnen i
östra delen av landet. De tre övriga rödlistade
är stjärnskinn Asterostroma cervicolor (ej
funnen av oss, baserat på äldre insamling av
Nils Hallenberg), laxticka Hapalopilus sal-

monicolor, samt gräddporing Skelotocutis
lenis. De tio mest intressanta arternas fynd-
platser finns markerade i Fig. 1.

Artrikedomen på tall är hög, men flertalet
tickor och fleråriga skinnsvampar, varav många
rödlistade arter, som man finner i urskogsart-
ade bestånd i norra Sverige, saknas. Istället
överväger ettåriga, tunna, skinnsvampar. Detta
beror sannolikt på det milda och fuktiga klim-
atet. Fleråriga tickor och skinn finns mest i
kontinentalt präglade klimat.

Ingen påtaglig skillnad i artantal märktes
mellan svampfloran i hällmarkstallskogen och
ängstallskogen. Någon kvalitativ skillnad i
artsammansättning fanns inte heller, utan båda
typerna innehöll naturvårdsintressanta arter.
Att på bara fem fältdagar under en säsong
täcka in svampflorans variation är en omöjlig
uppgift och mycket återstår därför att finna.
Resultatet visar dock, tillsammans med insekts-
inventeringens resultat, att naturvärdena knutna
till tallved är betydande, och att båda typerna
av tallskog är viktiga att bevara. Att tallved i

Tallticka Phellinus pini växer på gammal tall i Särö-skogarna.
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området är intressant visas också av fynden av
de obeskrivna arterna. Det är ovanligt att hitta
sådana inom Aphyllophorales, som får betrak-
tas som en av de bäst kända grupperna av
vedsvampar.

Artlista över vedsvampar på tall
Amphinema byssoides
Antrodia sinuosa
Antrodia xantha
Asterostroma cervicolor, rödlistad.
Asterostroma medium, sällsynt.
Athelia decipiens
Athelia epiphylla
Athelia neuhoffii
Botryobasidium botryosum
Botryobasidium subcoronatum
Botryobasidium vagum
Byssocorticium atrovirens
Calocera viscosa
Ceraceomyces serpens
Ceraceomyces serpens, olivfärgad tallform som

kommer att beskrivas som en egen art, ny för
Sverige.

Ceraceomyces sublaevis
Cereporiopsis mucida
Coniophora arida
Coniophora fusispora
Cylindrobasidium evolvens
Dacromyces stillatus
Diplomitoporus lindbladii
Exidia saccharina
Fomitopsis pinicola
Globulicium hiemale
Gloeocystidiellum citrinum
Gloeporus taxicola, sällsynt.
Hapalopilus salmonicolor, rödlistad.
Hyphoderma definitum
Hyphoderma obtusiforme
Hyphoderma pallidum
Hyphoderma praetermissum
Hyphoderma subdefinitum
Hyphodontia alutaria
Hyphodontia aspera
Hyphodontia breviseta
Hyphodontia hastata
Hyphodontia pallidula
Irpicodon pendulus, rödlistad.
Ischnoderma benzoinum
Lachnellula subtillissima
Leucogyrophana mollusca
Melittosporium propolidoides, sällsynt.
Mycothyridium lividum, sällsynt.
Peziza lobulata
Phaeolus schweinitzii
Phanerochaete filamentosa, sällsynt.
Phanerochaete sanguinea
Phellinus pini, sällsynt
Phlebia subserialis

Phlebiella pseudotsugae
Piloderma byssinum
Piloderma croceum
Pseudotomentella sp., hittills obeskriven art!, ny för

Sverige. Arten är tidigare funnen endast tre gånger
i världen.

Pseudotomentella tristis
Resinicium bicolor
Resinicium furfuraceum
Resinicium pinicola, sällsynt.
Serpula himantoides
Sistotrema brinkmannii
Skeletocutis subincarnata
Skelotocutis amorpha
Skelotocutis lenis, rödlistad
Sphaerobasidium minutum
Stereum sanginolentum
Tomentella lapida
Tomentella stuposa
Tomentella sublilacina
Tomentellopsis echinospora
Tomentellopsis submollis, ny för Sverige.
Trechispora farinacea
Trechispora mollusca
Trichaptum fuscoviolaceum
Tubilicrinis accedens
Tubilicrinis medius
Tubilicrinis subulatus
Tyromyces caesius
Vesiculomyces citrinus

Tallens vedinsekter

I fönsterfällorna insamlades ett stort antal
insekter som är knutna till andra trädslag än
tall.  Nedan redovisas dock endast mer in-
tressanta arter knutna till tall.

Tallen har, liksom våra andra stora skogsträd,
ett flertal olika nischer (småmiljöer) för
insekter. På levande tallar ser man nyckelpigor
som Scymnus suturalis och Myzia oblongo-
punctata. De lever främst av bladlöss i barr-
verket. Scymnus-arterna larver är täckta av ett
vaxlager vilket gör att de obehindrat kan äta
inne i bladluskolonierna trots att dessa försvar-
as intensivt av myror.

I unga tallblommor utvecklas den mindre
allmänna vivelsläktingen Cimberis attelaboi-
des. Dendroxena quadrimaculata är en vacker
och tämligen sällsynt asbagge som man van-
ligtvis finner i ekskog där den jagar fjärilslarver
och har en ekologi som påminner om de stora
Calosoma-arterna. Ett exemplar av denna art
var med i fönsterfällorna och det är möjligt att
de också kan jaga i tallens kronverk. Arten har
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en sydlig utbredning i Sverige. En annan sydlig
art knuten till tall är Anaspis bohemica som var
med i flera exemplar på olika ställen i skogen.

En nyligen död tall drar till sig en helt annor-
lunda skalbaggsfauna. De grovbarkiga
stammarna angrips framförallt av barrträds-
löparen Rhagium inquisitor men vid basen
också av bitbock Spondylus buprestoides och
timmermannen Acanthocinus aedilis.

Under den tunna barken (spegelbarken) och i
grenverket  dominerar de båda småvuxna
barkborrarna Pityogenes bidentatus och P.
qudridens tillsammans med den större märg-
borren Tomicus piniperda. Den sistnämnda
förekommer främst under tallens tjocka bark.

En smal, cylinderformad art Nemozoma elon-
gatum lever som rovdjur på dessa arter. Andra
typiska rovdjur under barken är Corticeus
longulus, Pityophagus ferrugineus, Nudobius
lentus, Rhizophagus ferrugineus, Rhizophagus
parvulus, Rhizophagus depressus och Quedius
xanthopus.

Barkborrarna delar också livsrummet med
andra kambium- och sav/mögelsvampsätare
som många Epuraea-arter, Mycetochara
linearis, Aderus pygmaeus, Cerylon-arter,
Placusa-arter, Ptinus subvillosus, Ptinus fur
och Glisrochilus qudripunctatus.

Andra sommaren efter trädets död passar de
pyttesmå Crypturgus-arterna på att äta upp de
delar av kambiet som ännu är intakt mellan alla
gångar och gnag. I gångarna finns fortfarande
många av de rovlevande djuren kvar och nu
finns här även en klubbhornsbaggar och mögel-
baggar.

Här finns även en rad larver av delvis rovlev-
ande knäppare som Ampedus nigrinus, Ampe-
dus balteatus och Melanotus erythropus.

Knuten till klibbticka är den lilla Pteryngium
crenatum som vid denna inventering konsta-
terades som ny för Halland.

I den torra sedan länge döda veden - i tallarnas
grenverk eller i klenvirke på marken är insekts-
livet tämligen fattigt. Ett par typiska torktåliga
vedinsekter som påträffades var trägnagaren

Figur 2. Placering av fönsterfällorna samt förekomst av några sällsynta och intressanta
vedskalbaggar knutna till tall. F1: Cryptolestes abietis. F2: Euplectus brunneus, Dictyopterus
aurora, Pteryngium crenatum och Pseudocistela ceramboides. F4: Mycetochara linearis. F5:
Anaspis bohemica och Acalles roboris. F6: Ampedus nigrinus och Euglenes pygmaeus. 
(© Lantmäteriet, 2005. Ur GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N)

F1
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F5 F6
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Hedobia imperialis och viveln Acalles roboris.
I en mycket gammal tallstubbe hittades ovala
gnagspår, 10,5 x 6 mm, av en stor praktbagge.
Tyvärr går det inte att skilja de Buprestis-arter
som går i tall på gnagen. De är dock ovanliga i
denna del av Sverige och ett par av dem är med
på rödlistan varför fyndet ändå är intressant.
En annan stor rödlistad praktbagge, Dicerca
moesta barrpraktbagge, gör liknande hål som
Buprestis, men går oftare högt upp i träden.

Lågor och högstubbar med någorlunda fuktig
brunrötad ved är en typisk och vanlig miljö
inne i skogen vid Särö idag.  Här finns ett
artrikt liv av diverse svampar och slemsvampar
tillsammans med många olika vedinsekter. Av
ovanligare och mer intressanta skalbaggar i
denna miljö som påträffades under inventer-
ingens gång kan nämnas: Euplectus brunneus,
Pseudocistela ceramboides och Dictyopterus
aurora.

I och på fruktkroppar av olika tickor och
slätsvampar kan man finna många arter inom
släktena Amphicyllis, Agathidium, Hallo-
menus, Scaphisoma, Cis, Cychramus, Triplax
och Lordithon. Arpidophorus orbiculatus och
Sphindus dubius lever båda av olika slem-
svampar.

Torrakor och soligt belägen tallved har sin egen
uppsättning med skalbaggar. På de grova
torrakorna kryper mängder av de tröga ved-
vivlarna Rhyncolus chloropus och Rhyncolus
sculpturatus tillsammans med lustiga små
flugor inom släktet Medetera.

En del stora långhorningar ses också krypa
fram och tillbaka längs grenar och stammar
under soliga sensommardagar. Vanliga arter vid
Särö är Arhopalis rusticus, Anoplodera rubra
och Anoplodera sanguinolenta.

Den 2 maj 1996 besökte bl.a. lundaekologen
S.-G. Nilsson området, och skrev senare en
lista på mer intressanta skalbaggar som
noterades vid detta tillfälle. Huvuddelen av
dessa blev med all sannolikhet insamlade på de
grova mulmekarna men finns kanske också i
murken tallved då skalbaggsfaunan i den starkt
medbrytna veden inte skiljer sig särskilt mycket
mellan de olika trädslagen. Han noterade bl. a
Prionychus ater, Sepedophilus bipunctatus,
Mycetophagus piceus och Allecula morio.

Den rödlistade knäpparen Calambus bipustu-
latus, som han också fann vid samma tillfälle,
lever dock uteslutande på ek där larvutveck-
lingen främst sker i döda, avdöende ekgrenar
både i ekkronorna och på marken.

Den vedlevande skalbaggsfaunan knuten till tall
uppvisade inte några häpnadsväckande eller
nya resultat i denna undersökningen. Det är en
tämligen ordinär och artfattig fauna med
avsaknad av många nordliga boreala eller
östliga element. Det lokalklimatiska läget på
Särö Västerskog borde innebära att en värme-
gynnad fauna skulle finnas i området men
resultaten i denna undersökning kan inte peka
på ett sådant faunaelement.

Antalet rödlistade vedskalbaggar var överrask-
ande få i denna undersökning - endast tre arter;
Euplectus brunneus, Pseudocistela ceram-
boides och Pteryngium crenatum.

Flera arter i de grova tallarna finns också och
kanske mer frekvent i grova ekar. Exempel i
denna artgrupp är gulbent kamklobagge
Pseudocistela ceramboides, Dendroxena
quadrimaculata och flera klubbhornsbaggar.

Naturvärden knutna till tall - betydelse för
utformningen av en ny skötselplan

De största antalet rödlistade arter i natur-
reservatet Särö Västerskog är knutna till ek,
men även tallen bidrar i detta avseende. Både
ängs- och hedmarkstallskog hyser rödlistade
och andra sällsynta arter (Tab. 1).

Den grova tallskogen på de bördigare, östra,
delarna av halvön kommer på sikt och under
förutsättning att inga skogsåtgärder utförs att
försvinna och ersättas av andra trädslag,
eftersom ingen tallföryngring förekommer här.

Tabell 1. Rödlistade (r) respektive sällsynta
(s) funna arter av skalbaggar och ved-
svampar i olika typer av tallskog i Särö
Västerskog 1999.

Hedtallskog Ängtallsskog
r/s r/s

Skalbaggar 0/6 3/1
Svampar 4/2 0/4
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Förekomsten av rödlistade och sällsynta arter
ger argument till att bevara den högstammiga
ängstallskogen och den ved den producerar.
Den grova tallskogen bidrar för närvarande till
att ge en hög biologisk mångfald knuten till
grov död ved. Ett kanske väl så viktigt argu-
ment för att gynna föryngring är att jätte-
tallarna i den östra delen av området ger om-
rådet mycket av sin karaktär och skönhet.
Tallindivider som föryngrar sig i dessa områden
(i t.ex. röjningar runt jätteekar) kan genom
riktade naturvårdsinsatser hjälpas fram till
vuxna individer. Alternativt kan mindre röj-
ningar göras enkom för att gynna tallföryng-
ring, men dessa åtgärder bör endast ske då de
inte inkräktar på naturvärden knutna till ek. I
samband med detta måste understrykas att
uttag av ved ej skall ske vid sådana naturvårds-
åtgärder. Avverkade träd skall lämnas på
platsen.

I hällmarkstallskogen och tallskogen på tunnare
jordtäcke förekommer  tallföryngring. Dessa
delar kan med fördel lämnas för fri utveckling.
Smärre bränder  har skett här och brandfläckar
finns vid platsen för de båda fällorna i SV, samt
strax utanför utkiken. Dessa kan vara resultat
av luntning, men ett visst inslag av sådana
småbränder är positivt genom att de ökar
variationen i området och gynnar insektsliv och
svampflora.

Artlista över rödlistade och andra
intressanta insekter på tall

Euplectus brunneus
Hotkategori 4
En sydlig art som företrädesvis påträffas i murken ved
och under svampangripen grov bark med gnagspår och
lämningar från diverse vedinsekter.

Dictyopterus aurora
En mindre allmän art som är knuten till murken gärna
grov ved av främst barrved.

Cryptolestes abietis
En liten, ovanlig art som är utbredd från Småland till
Lappland där den huvudsakligen anträffas under
barken av helst barrträd främst i barkborregångar.

Pteryngium crenatum
Hotkategori 4
Denna art är i stort sett inskränkt till mer åldriga
naturskogar i Sverige. Den utvecklas ur olika tickor, i
barrskogar främst ur klibbtickan Fomitopsis pinicola.
Flera ex fanns med i fönsterfällorna.

Ampedus nigrinus
En nordlig knäppare som är knuten till gärna fuktigt
liggande barrved.

Euglenes pygmaeus
En sällsynt och sydlig art. Den svärmar varma
högsommardagar intill sina värdträd. Larven håller till
i starkt murken ved av olika lövträd tillsammans med t
ex. Dorcatoma flavicornis.

Anaspis bohemica
Arten påträffas typiskt i tallskogar i solöppna och torra
lägen i hällmarkstallskogen.

Pseudocistela ceramboides
Hotkategori 4
En sällsynt art som främst förekommer vid basen av
grova solitärekar. Larven har ett levnadsätt som
påminner om Allecula- och Prionychus-arternas.

Mycetochara linearis
Detta är den minst sällsynta av alla våra Mycetochara-
arter men den är trots detta inte särskilt allmän. Den
lever troligen som rovdjur på andra trälevande arter
som långhorningar, scarabaeider eller anobider.

Acalles roboris
Några exemplar av denna art fanns med i
fönsterfällorna som var uppsatta vid det lilla
brandfältet.

Ur: Landin. 1970:
Fältfauna insekter
2:1.

Ur: Freude, Harde &
Lohse. 1967: Käfer
Mitteleuropas. Band 7.

Ur: Landin. 1970:
Fältfauna insekter
2:1.
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Bilaga 7. Översiktlig dendrokronologisk undersökning av
trädåldrar i Särö Västerskog

Mats Niklasson & Nils Fahlvik
Inst. för sydsvensk skogsvetenskap
SLU, Alnarp

Bakgrund

Särö Västerskog ingår som ett av objekten i en
översiktlig undersökning av trädåldrar i tio
halländska skogsreservat (Niklasson under
arbete). Då syftet med den undersökningen är
att få en storskalig bild av trädåldrar i skogs-
reservat med höga naturvärden över hela
landskapet Halland, är arbetsinsatsen i varje
enskilt objekt av relativt begränsad omfattning.
Resultaten i denna rapport måste därför ses
mot bakgrund av detta. För att erhålla en mer
heltäckande bild av trädens uppkomstår och
historik (t ex huggningar, storm, brand) i Särö
bedöms att en åtminstone fem gånger större
arbetsinsats behövs. En kombination med
ytterligare arkivstudier skulle givetvis också
vara av stort värde.

Metodik

Det primära syftet med undersökningen var att
undersöka trädens åldrar i de områden där
många rödlistade lavarter hittats (Fritz denna
rapport). Förutom detta syfte fanns det för
Särö en hel del unika frågor som gärna skulle
besvaras: Åldern hos de äldsta tallarna, ide-
granens ålder samt frågor om kontinuitet och
möjlighet att tolka tidigare markutnyttjande. Ur
dessa synvinklar skulle det, ur effektivitets-
synpunkt, ha varit optimalt att borra enstaka
träd spridda över hela området. Detta var inte
möjligt, främst på grund av kravet att varje
åldersbestämt träd skulle gå att återfinna för en
senare mer detaljerad artinventering. För att
kunna återfinna träd krävs koordinatsättning
med dyrbar GPS-utrustning med mycket hög
noggrannhet (ned till 1 m), denna utrustning
saknades. Vidare har tekniken ännu ej nått den

precision och snabbhet som krävs för använd-
ning i tät skog. Av denna anledning valde vi
istället att åldersbestämma träd i cirkelprov-
ytor, oftast 157 m2 (7 m radie) eller 314 m2 (10
m radie). Vi eftersträvade att få fem stora träd
inom provytan. Vi borrade också enstaka
intressanta och informationsbärande träd (i
synnerhet gamla träd) utanför dessa provytor.

I Särö lade vi ut tre cirkelprovytor (1, 2 och 3
på Karta 1), där vi också borrade träd utanför
ytan. I en fjärde punkt åldersbestämdes två
träd. Platserna valdes ut i områden som på
förhand betecknats som intressanta, främst ur
lavsynpunkt, av Örjan Fritz. Vi försökte placera
cirkelytorna så att de till synes allra äldsta
träden var med på ytan, samt att det på ytan
troligen förekommer värdefulla arter. Stöd fick
vi av träd med förekomst av lunglav Lobaria
pulmonaria. Äldre träd går med ganska stor
säkerhet att särskilja från yngre träd genom att
de ofta avviker markant i många karaktärer
(kronans utseende, grenmorfologi, skador
mm). Det bör noteras att det förmodligen går
att finna enstaka ännu äldre träd i Särö än de vi
funnit. Om detta hade varit det enda syftet hade
dock det mesta av arbetstiden istället gått åt till
avsökande av stor areal.

På varje provyta koordinatsattes samtliga träd
och deras diametrar mättes (avstånd i cm,
riktning i grader) utifrån ett provytecentrum
som beskrevs med kartskiss samt inmätta
fixpunkter (karaktäristiska stenblock etc). Vid
varje borrat träds nordsida lade vi också en
liten aluminiumbricka med stansat nummer för
att möjliggöra återfynd med hjälp av metall-
detektor. Av erfarenhet från riksskogstaxer-
ingen är det sällan problem att återfinna dessa
provytor, även efter att centrumsnitzeln för-
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svunnit, tack vare trädens diametrar. Genom att
med trädlistan i hand hitta det grövsta trädet
eller ett träd av avvikande trädslag brukar man
snabbt återfinna ytans exakta läge.

Samtliga träd ur det äldre dominerande träd-
skiktet borrades och diametermättes. Vid tät
föryngring av “slyskog”, dvs främst rönn och
björk som etablerats efter betets upphörande,
borrades endast ett eller två av de större träden
ur denna generation, att borra flera än så tillför
endast ytterst begränsad information då de
endast visar på en mer eller mindre kontinuerlig
påfyllning av träd efter bete upphört (se Fritz
denna rapport). Alla träd borrades så nära
marken som möjligt för att erhålla en ålder som
är så nära groningsåret som möjligt. Tillägg
gjordes till borrningsnivån från marknivån, för
ek 20 cm/år, för tall 15 cm/år. Endast prov med
märg eller med märg inom ca 25 mm accep-
terades, vilket i de flesta fall betydde att de
grövre träden (+ 30 cm) ofta behövde borras
2-3 gånger eller fler för att få ett acceptabelt
prov. För de borrkärnor som missat märgen
uppskattades märgens läge och antal saknade

årsringar till märg med s.k. rodoidskivor (kon-
centriska cirklar på OH-film vilka passades in
med de äldsta ringarna på provet). Således är
förmodligen de flesta åldrar minimiskattningar
med något-några år, intervallet 3 - 15 år torde
täcka in det stora flertalet. För hålrötade träd
skattades en minimiålder genom att extrapolera
åldern på basis av de äldsta intakta årsrings-
bredderna samt den utifrån kända diametern
uppskattade märgpositionen.

På de kärnor där så var möjligt (prover med
märg eller märg mycket nära, inom några mm)
mättes årsringsbredden för de tio första åren
närmast märg. Detta mått ger nämligen en grov
uppfattning av trädets livsmiljö under uppväxt-
fasen, om ringarna är mycket smala är det
troligt att trädet varit utsatt för konkurrens,
betats eller vuxit upp under ett krontak, är
ringarna mycket breda är det troligt att trädet
vuxit upp under mer öppna förhållanden. För
att få ett relativt mått på trädets nuvarande
tillväxtförhållanden mättes också de tio sista
årens tillväxt.

Figur 1. Lokalisering av fyra ytor med borrade träd i Särö Västerskog 1999.
© Lantmäteriet, 2005. Ur GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N
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Resultat och diskussion

Totalt borrades 29 träd;  14 ekar Quercus
petraea,  10 tallar Pinus sylvestris, 1 rönn
Sorbus aucuparia samt 4 idegranar Taxus
baccata. Hur dessa fördelades mellan prov-
ytorna redovisas i Tab. 1.

Den äldre dominerande trädgenerationen (ek
och tall) har på Särö uppkommit från slutet av
1600-talet till mitten av 1700-talet. Det äldsta
borrade trädet var en ek som hade 315 års-
ringar till märgen (borrhöjd 25 cm) från yta 2
nedanför Kumlet.

Yta 1
Ett smalt stråk av äldre ek i södra sluttningen
av delområde SÖ (Fig. 1). Provytan ligger nära
stigskälet där stigen delar sig mot Kalvviken
resp. badplatsen vid Snäckestrand. Skogen är
talldominerad nedanför sluttningen, som ibland
bildar mindre lodväggar. Ovanför sluttningen
vidtar hällmarkskogen med krattiga tallar. En
tydligt yngre ek- och rönngeneration är på väg

att växa in underifrån. Enstaka idegranar och
någon tallföryngring finns, dock finns inga
småplantor (under 0,5 m) av något trädslag i
någon omfattning. Söder om ytan, ner mot
stora stigen, domineras beståndet av enhetlig
tall (ca 20 m hög) av ca 200 års ålder. Krus-
tåtel, blåbär och stensöta (!) dominerar fält-
skiktet.

Åldersdateringarna visar att de grövre ekarna
uppkommit samtidigt, samtliga fyra av de äldre
som borrades hade uppkommit på 1720-talet
(dock var en av dem ihålig och saknade ved
innan år 1821). Deras ålder var alltså 270-280
år. Den yngre lövgenerationen av rönn och ek
har kommit in på 1880-1890-talet, förmodligen
som kontinuerlig föryngring en bra bit in på
1900-talet, men de senaste 30 åren åtminstone
har föryngringen varit sparsam, väldigt få
småplantor noterades som redan nämnts.
De borrade tallarna visar ett betydligt mer
ojämnt föryngringsmönster. Tall nr 11 var en
“krokodilbarkig” tall på yttersta hällmarks-
kanten med spretig krona som såg klart äldst ut

Under högvuxna tallar, grova ekar och tätvuxna trädliknande idegranar vid provpunkt 3
slingrar sig stigen ut mot utsikten vid Kumlet.
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i närområdet. Borrningen bekräftade att den
var äldst av de provtagna: åldern var 253 år,
groning omkring 1747. Den andra tallen som
borrades på hällmarken var nära 100 år yngre,
den hade börjat växa omkring 1825. Ur det
rakstammigare mer enhetliga beståndet söder
om ytan daterades en tall till år 1780. De andra
två tallarna, ur det södra beståndet, hade
uppkommit 1780 resp. 1825.

Idegranarna som borrades (2 st) var i princip
jämngamla och hade börjat växa på 1860-talet.
De visade också kraftig tillväxtökning från
omkring 1890.

Den äldsta ekgenerationen skvallrar om en
drastisk förändring i markanvändningen under
början av 1700-talet i detta område. Deras
relativt snabba tillväxtstart tyder på att det varit
relativt öppet just då, medan samtidigheten i
deras uppkomst talar också för att moderträden
bör ha stått nära. En kombination av avverk-
ning (dvs uppöppnande och störning) och en
period av upphört bete skulle kunna vara
förklaringen, eller endast det sistnämnda ifall
skogen just här redan var gles och ljus fanns i
mängd. Söderlings karta från 1692 ger möj-
ligen stöd för öppen mark utan skog decenn-
ierna just innan de äldsta ekarna kom upp men
att bestämma exakt position för provytan låter
sig inte göras, möjligen ligger ytan i södra
kanten av den centrala delen med trädmarker-
ing. Troligen var dock skogen öppen under
mesta delen av 1700-talet då båda de äldre
tallarna hade breda årsringar från den första
perioden i sina liv.

Kartan från 1772 visar på trädbevuxen betes-
mark i detta område. De provtagna ekarna
hade vid denna tidpunkt uppnått diametrar på
15-25 cm, dvs ganska rejäla och frodiga ung-
träd – årsringarna ger intryck av “skogigare”
atmosfär än kartbilden från 1772 där yta 1
landar ganska långt från de lummigare partier-
na och där träden enligt kartan står på närmare
100 m avstånd (troligare schabloniserad
skogsbeteckning). Den äldsta tallen på häll-
markskanten var år 1772 ca 7 cm i diameter
medan det södra beståndet, utifrån ett enda
provtaget träd, ännu ej börjat växa. Den snabba
ungdomstillväxten skvallrar även här om

troligtvis rejält öppna förhållanden med liten
konkurrens från äldre träd då det föryngrades.
Tyvärr behövs betydligt fler tallar borras för att
klarlägga detta bättre även om det är mycket
troligt att beståndet är relativt jämnåldrigt trots
allt. Olikåldriga tallbestånd är i princip obefint-
liga då tallen är en typisk pionjärart som
kommer in efter större störningar, typiskt efter
skogsbrand. Äldre tall bör dock ha funnits nära
då dagens tallbestånd verkar kommit upp
relativt tätt till vilket krävs ett visst antal äldre
frötallar.

Yta 2
Glesare krum och knotig ekskog vid foten av
Kumlets sydbrant i mycket blockig terräng i
delområde SV (Fig. 1). Yngre ek förekommer
uppåt branten tillsammans med martallar. Utåt
stranden domineras skogen av mer högväxt
tall. Fältskiktet domineras av stensöta Polypo-
dium vulgare (!). Ganska riklig föryngring av
bergek och rönn, någon tall. Lunglav noterades
på ek.

De äldsta ekarna har börjat växa frapperande
samtidigt och med relativt snabb ungdoms-
tillväxt omkring år 1680. Två ekar har föryng-
rats omkring 20 år senare, även de med snabb
ungdomstillväxt, medan en av de äldre börjat
växa i mitten av 1700-talet. Något drastiskt har
alltså hänt omkring 1680 eller något tidigare,
gissningsvis en avverkning eller möjligen
stormfällning. Den extremt blockiga terrängen
ger dock knappast känslan av att träd här
skulle utveckla stormkänslighet, troligare är
alltså att träd avverkats på platsen. Dock kan
hastigt upphört bete tänkas vara en lika sanno-
lik förklaring. Det behövs moderna jämförande
studier i betesmark etc för att utröna dessa
frågor! På Söderlings karta från 1692 verkar
ytan falla i då öppen mark, vilket också får stöd
i trädåldrarna.

Trots den höga åldern som ekarna uppnått är
det ändå inte tal om några gigantiska ekar,
mellan 30 och 70 cm i diameter. Detta förklaras
av den mycket till extremt låga diametertill-
växten i modern tid. De sista 10 årsringarna
uppmättes till mellan 3 och 8 mm, dvs omkring
en millimeters diameterstillväxt per år. Den
låga diametertillväxten infinner sig allaredan
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från början till slutet av 1700-talet vilket kan
tolkas som att beståndet då börjar sluta sig
något, eller åtminstone börjar träden då att
konkurrera om resurserna. De yngre ekarna
föryngrade sig på 1840- och 1870-talen, den
tidigare med snabb ungdomstillväxt medan den

Tabell 1. Uppgifter om de undersökta träden 1999. De olika arterna anges med förkort-
ningar av sina latinska namn. Qp = Quercus petraea (bergek), Ps = Pinus sylvestris (tall), Tb
= Taxus baccata (idegran) och Sb = Sorbus aucuparia (rönn).

Art Ålder Omkrets Diameter Startår 10 första, mm 10 sista
S1 (10m) (år) (cm) (cm) (mm) (mm)
1 Qp 273 218 69,39 1726 3
3 Qp 276 194 61,75 1723 11 6
4 Qp 278 177 56,34 1721 10 5
5 (utanför) Qp 272 244 77,67 1727 16 8
8 Qp 109 76 24,19 1890 12 9
6(utanför) Ps 219 138 43,93 1780 15 4
7 Ps 174 120 38,20 1825 15 7
11 Ps 252 43,00 1747 15 4
9 Sa 116 32 10,19 1883 7 14
10(utanför)Tb 132 30 9,55 1867 3 6
2 Tb 135 39 12,41 1864 3 9
oborrade klena se protokoll Sa16 st upp till 10cm dia

Qp 7 st upp till 21cm
Tb 2st upp till 7 cm

S2 (10m)
1 Qp 298 98 31,19 1701 17 3
7 Qp 296 125 39,79 1703 9 6
12 Qp 123 14,00 1876 3 4
17 Qp 252 185 58,89 1747 22 4
20 Qp 315 152 48,38 1684 15 7
23 Qp 153 99 31,51 1846 35 7
24 Qp 313 137 43,61 1686 19 3
25 Qp 314 227 72,26 1685 11 8
2 Ps 56 22 7,00 1943 6 11
26(utanför)Ps 223 35,00 1776 19 2
27(utanför)Ps 227 65,00 1772 30 4

Qp 11st max 15cm
Sa 11 st max 15 cm
Ps 1 st 9cm ca 55y

S3 (5m)
1 Qp 149 123 39,15 1850 7 13
4 Qp 150 214 68,12 1849 17 18
5 Ps 116 36,92
6 Ps 153 133 42,34 1846 23 4
2 Tb 175 53 16,87 1824 22 10
3 Tb 147 23 7,32 1852 10 4

S4 (2träd)
1 Ps 257 70,00 1742 30 5
2 Ps 259 55,00 1740 45 5

senare verkar ha fört en tynande tillvaro under
flera decennier i slutet av 1800-talet. En klen
tall borrades och befanns vara omkring 55 år
gammal, dvs uppkommen vid tiden för andra
världskriget. Tillväxtmönstren ger endast svaga
eller inga indikationer på störning, t ex i form
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Figur 2. De borrade trädens åldrar redovisade som “livslinjer”. A. De två understa träden
är troliga åldrar för “tusenårseken” resp. den 480-åriga tall som Högdahl & Sernander
(1914) noterade. För övriga träd återfinns exakta åldrar i Tabell 1. Provyta 1: nedifrån
räknat, träd nr 4, 3, 1, 5, 8, 11, 6, 7. Provyta 2: nedifrån räknat, träd nr 20, 25, 24, 1, 7, 17,
12, 27, 26, 2. Provyta 3: nedifrån räknat, träd nr 4, 1, 6. Provyta 4: träd 2 och 1, nedifrån
räknat.

av avverkning under hela tidstäckningen till-
baka till 1600-talets slut.

Två äldre tallar borrades också närmare strand-
en. Båda hade vuxit snabbt i början och hade
börjat växa omkring 1770. Den ek som står
närmast dessa tallar visade faktiskt en stark
tillväxtökning omkring 1772, kanske som ett
svar på viss friställning (avverkning?) söder om
provytan vilket alltså gynnade tallens föryng-
ring.

Yta 3
Högskog av ek och tall med tät underväxt av
idegran vid stigen öster om Kumlet i delområde
SV (Fig. 1). Skogen klart avvikande från den
mer krumma ekskogen längs sluttningarna. Här
ser den ut att vara mer växtlig, yngre och
relativt likåldrig. Detta bekräftades också av
borrningarna: En tall och två bergekar som
borrades hade alla föryngrats under 1840-talet.
De båda idegranarna var i samma ålder eller
något äldre, från 1820/40-tal. Ekarna och
tallarna har vuxit relativt fort i början och deras
samstämmighet i ålder tyder på att, liksom på
övriga undersökta platser, en avverkning eller
möjligen hastig betesfredning skett här. Upp-
gifterna om en trolig betesfredning först från
1890-talet (Fritz denna rapport) talar dock

starkt för att avverkning av träd är den sanno-
lika förklaringen.

Yta 4
Högstammig talldominerad skog nära gräs-
marken i delområde SÖ (Fig. 1). Två tallar
borrades och befanns vara från början av 1740-
talet eller något tidigare, alltså över 260 år
gamla. Snabb ungdomstillväxt skvallrar om
öppna förhållanden då de började växa. Av-
saknad av tallföryngring i dag leder gärna till
den slutsatsen att dagens tallbestånd troligen
haft helt andra förhållande vid föryngrings-
tillfället än de som råder idag. Många faktorer
spelar förstås in på frögroning men mest troligt
är att ljusfaktorn och konkurrens från gräs etc.
är en kraftig “flaskhals” för de tallfrön som når
marken i dagens bestånd. En kraftig störning,
förmodligen en avverkning, torde ha glesat ut
skogen (skog på Söderlings karta från 1692)
under 1730-40 talet och kanske stördes också
marken något för att skapa bra förutsättningar
för det som idag vuxit till pampiga furor.

Kontinuitet?

Frågan om kontinuitet är förstås alltid intress-
ant att spekulera omkring, speciellt för en så
klassisk lokal som Särö Västerskog. Denna
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mycket begränsade undersökning gav i alla fall
bevis för en mer än 300-årig obruten förekomst
av bergek i Särö. Tallskogen var något yngre
än de äldsta ekarna och hade ofta en snabb
tillväxt i början. Förmodligen skulle en under-
sökning helt inriktad på att identifiera de allra
äldsta träden också verifiera ännu äldre träd än
här redovisade. Dock finns som redan nämnts
dessa bevis i litteraturen. Den på s. 13 i denna
rapport avbildade “tusenårseken” var en riktig
bjässe och bör med lätthet ha överstigit 300 års
ålder, förmodligen var dess ålder omkring 500
år. Likaså var den tall som Högdahl & Sernan-

der (1914) hittade år 1913 med sina 480 år
betydligt äldre än dagens dominerande tallar.
Dessa båda träd har alltså föryngrat sig på
1400-talet eller tidigare. En pollen-/makro-
fossilanalys av någon lämplig torvpacke i
området skulle kanske ge oss ett definitivt svar
på frågan. En kvalificerad gissning är dock att
träd  har funnits åtminstone de sista 700-1 000
åren i Säröreservatet. Frågan är, som ofta
annars, hur glest eller tätt dessa träd stått. Men
kanske var detta mindre viktigt för en epifytisk
lav innan vår tid av luftföroreningar?

Borrprover i Särö Västerskog 1999 visade att  den troligen äldsta befintliga generationen
av ek är drygt 300 år och av tall drygt 250 år gammal. Kontinuitet av dessa trädslag före-
ligger i området åtminstone sedan medeltid.
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Bilaga 8. Anteckningar
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