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Förord 
 
Liten havstulpanlav är en av de hotade arter som omfattas av ett särskilt 
åtgärdsprogram. Arten är mycket sällsynt och enbart känd från ett fåtal lokaler i 
Sverige.  
 
Denna rapport redovisar resultatet av det inventeringsarbete som utförts under 2007 i 
ett område i Lilla Edets kommun.  
 
Författarna ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 
 
 
Lars Sjögren 
Koordinator Åtgärdsprogram för hotade arter 
Länsstyrelsen Västra Götalands län



Inledning och bakgrund    
 
Naturcentrum AB har genomfört en inventering av liten havstulpanlav, Thelotrema 
suecicum, på Stora och Lilla Valeklinten, Hjärtum socken, Bohuslän. Arbetet har 
utförts på uppdrag av Lars Sjögren, koordinator för åtgärdsprogrammen i Västra 
Götalands län. Fältarbetet och rapporten har utförts och sammanställts av Petter 
Bohman, artbestämning av insamlat material har gjorts av Svante Hultengren.    
 
Liten havstulpanlav är en mycket sällsynt art som bedöms vara starkt hotad (EN) 
enligt den svenska rödlistan (Gärdenfors 2005). Arten har färre än tio kända lokaler i 
landet och endast på Gotska Sandön (Hultengren 2006) och i Båtforsområdet (G. Thor 
muntl. uppgift) förekommer den i något större populationer (Hultengren 2007). 
Substratet utgörs av relativt klena och slätbarkiga stamdelar av hassel och rönn, 
enstaka fynd finns också från andra lövträdsarter. Arten kräver hög luftfuktighet och 
milt lokalklimat (Thor & Arvidsson 1999). Ett åtgärdsprogram har upprättats för att 
förbättra artens situation i Sverige (Hultengren 2007). Denna studie är ett första steg i 
programmet för bevarandet av liten havstulpanlav.    
 
Sannolikt är det Lilla Valeklinten (Vargklinten), där arten observerades 1937, som 
utgör typlokalen. Senare samlades liten havstulpanlav även in från den närbelägna 
Stora Valeklinten. Det senaste fyndet gjordes 1985 på en rönn i Stora Valeklintens 
nordöstra brant. Efter 1985 har arten eftersökts vid ett flertal tillfällen dock utan 
resultat. Vid tillfället för framtagandet av åtgärdsprogrammet ansågs arten som 
försvunnen från både Stora och Lilla Valeklinten (Hultengren 2007).    
 

Beskrivning av lokalerna    
 
Stora Valeklinten 
Grandominerad naturskog i nordost brant. Flera lodyteimpediment finns spridda i 
området. Senvuxna ekar står här och var i branten och i beståndets övre delar är 
inslaget av tall påtagligt. Flera av granarna är både gamla och grova, visa träd 
bedömdes vara upp emot 150 år gamla. Förekomsten av hassel är ytterst sparsam men 
rönn finns med en täthet av ungefär 20-25 stammar per hektar i områdets centrala 
delar. Rönnarna är mestadels klena, 2-6 cm i diameter men enstaka träd är grövre och 
har en diameter runt 20 cm. Marken är frisk med rörligt markvatten. Beståndet har ett 
väl utvecklat mosstäcke som domineras av olika arter vitmossor och mer typiska 
skogsmossor som väggmossa, Pleurozium schreberi, husmossa, Hylocomium 
splendens, och västlig hakmossa, Rhytidiadelphus loreus. Utöver liten havstulpanlav 
har flera sällsynta och naturvårdsintressanta lavarter noterats på lokalen, bland annat 
lunglav Lobaria pulmonaria (NT), violetgrå porlav, Pertusaria multipunctata (VU), 
grynig lundlav, Bacidia biatorina (NT), kattfotslav samt Arthonia leucopellaea (herb. 
Svante Hultengren) Vid besöket den 17 november observerades förutom tulpanlavar 
dock bara lunglav och kattfotslav av de ovan nämnda arterna. Det inventerade 
området motsvarar nyckelbiotopens avgränsning och är 3,2 hektar.    
 
Lilla Valeklinten   
Nyckelbiotopen utgörs av en blockrik nordost brant bevuxen med grandominerad 
barrnaturskog. Granarna är grova och beståndet är flerskiktat. De äldsta träden 
bedömdes vara ungefär 150 år. Det finns ett väl utvecklat ”underbestånd” av klen 



hassel, björk, asp, ek och enstaka lindar. Hasselbuskarna förekommer rikligast i 
brantens nedre delar, fläckvis med tätheter uppemot 30 buskar per hektar. Rönn växer 
sparsamt i nyckelbiotopens norra delar. Lind finns dels som enstaka något äldre träd 
och dels som inslag i det yngre underbeståndet. Nedanför branten rinner en liten bäck. 
Förutom den rika förekomsten av havstulpanlavar observerades signalarterna 
kattfottslav och fällmossa, Antitrichia curtipendula, under besöket. Det inventerade 
området motsvarar nyckelbiotopens avgränsning och är 2,1 hektar.    
 

Metodik    
 
De båda lokalerna inventerades genom att systematiskt gå på skrå genom branterna så 
att alla eller nästan alla rönnar och hasslar passerades. På alla träd som tycktes utgöra 
lämpligt substrat, dvs slätbarkiga lövträdsstammar av varierande grovlek, eftersöktes 
havstulpanlavar. Bålar av släktet Thelotrema som uppvisade karaktärerna tunn bål och 
endast cirkelrunda apotheciekanter, vilka anges som typiska för liten havstulpanlav 
(Foucard 2001), samlades in för artbestämning. För varje kollekt togs endast en 
mindre del av den totala bålytan för att undvika att skada en eventuell förekomst av 
liten havstulpanlav. Växtplatsen för varje insamlat kollekt koordinatsattes med GPS. 
Vidare samlades data in för varje växtplats i form av trädslag, status på trädet samt 
stamdiameter där kollekten tagits. Varje insamlat exemplar artbestämdes senare 
genom sporstudier av Svante Hultengren.   
 

Resultat och diskussion  
 
Under besöket den 17 november 2007 samlades totalt 14 kollekt med Thelotrema-
bålar, 9 från rönn och 5 från hassel. Av dessa bestämdes 6 till liten havstulpanlav, (T. 
suecicum), 7 till havstulpanlav, (T. lepadinum) och ett kollekt förblev obestämt. 
Samtliga fynd av liten havstulpanlav var samlade på rönnar av varierande dimension 
på lokalen Stora Valeklinten. Ett av fynden var från en död rönnstam medan de övriga 
5 var från levande träd. Alla kollekten från Lilla Valeklinten bestämdes till liten 
havstulpanlav. Totalt eftersöktes havstulpanlavarna på ungefär 15 lövträdsstammar i 
Stora Valeklinten. Motsvarande antal för Lilla Valeklinten var ungefär 25. Fynden av 
liten havstulpanlav som redovisas i denna rapport är de första i trakten runt 
Valeklintarna sen 1985 då arten senast samlades på Stora Valeklinten (herb. Lars 
Arvidsson). Det stora antalet fynd av arten i denna studie måste anses som 
anmärkningsvärda. Ett flertal resultatlösa försök att hitta arten i området har gjorts 
under de senaste 12 åren vilket lett till att arten ansetts vara försvunnen från lokalen 
(Hultengren 2007). Under bestämningsarbetet av det insamlade materialet från 
Valeklintarna visade det sig att de makrokaraktärerna som normal anges för att skilja 
de båda tulpanlavsarterna åt är vanskliga att använda. Havstulpanlav (T. lepadinum) 
är mycket variabel och kan uppvisa alla de makrokaraktärer som anges som typiska 
för liten havstulpanlav (T. suecicum). För säker bestämning krävs närmare studier av 
sporkaraktärer.   
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Bilaga I. Fynddata för insamlade kollekt av Thelotrema 
 
Lokal  Nord/syd  Öst/väst  Trädslag  Diameter  Trädstatus  Art  Insamlat  Bestämning  

Stora Valeklinten  6460287 1280633 Rönn  - Levande  
Thelotrema 
lepadinum  

Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Stora Valeklinten  6460269 1280656 Rönn  5 cm  Levande  T. suecicum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Stora Valeklinten  6460248 1280680 Rönn  3 cm  Levande  T. suecicum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Stora Valeklinten  6460266 1280686 Rönn  4 cm  Levande  T. suecicum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Stora Valeklinten  6460278 1280668 Rönn  20 cm  Levande  T. suecicum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Stora Valeklinten  6460280 1280650 Rönn  2 cm  Dött  T. suecicum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Stora Valeklinten  6460303 1280635 Rönn  3 cm  Levande  T. suecicum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Lilla Valeklinten  6460317 1280939 Rönn  6 cm  Levande  Thelotrema sp.  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Lilla Valeklinten  6460297 1280977 Hassel  5 cm  Levande  T. lepadinum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Lilla Valeklinten  6460377 1280969 Hassel  - Levande  T. lepadinum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Lilla Valeklinten  6460376 1280932 Hassel  - Levande  T. lepadinum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Lilla Valeklinten  6460409 1280905 Rönn  2 cm  Levande  T. lepadinum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Lilla Valeklinten  6460406 1280921 Hassel  3 cm  Levande  T. lepadinum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  

Lilla Valeklinten  6460386 1280962 Hassel  - Levande  T. lepadinum  
Petter Bohman & 
Anna Froster Svante Hultengren  
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