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Sammanfattning 
Följande arbete ingår i Länsstyrelsens löpande miljövervakningsarbete och 
utgör en del av delprogrammet kryptogamer i ädellövskog under miljömålet 
Levande skogar. Arbetet med inventering av kryptogamer i bokskogar i Skåne 
mellan 2011 och 2014 har genomförts av Pro Natura på uppdrag av Länssty-
relsen i Skåne län. 
 

30 stycken bokskogsområden – skyddade eller avsatta som nyckelbiotop 
eller objekt med naturvärde – valdes slumpmässigt ut i länet. I områden 
mindre än tre hektar inventerades hela området men i de områden som var 
större än tre hektar slumpades ett antal inventeringsytor ut vars areal tillsam-
mans uppgick till tre hektar. I de ytor som undersöktes inventerades sedan 
samtliga ädellövträd med en stamomkrets större än 60 cm (eller för avenbok 
större än 50 cm). Varje träd mättes in med handhållen GPS, försågs med upp-
gifter avseende omkrets, trädslag och trädtyp. På varje trädstam eftersöktes 
dessutom de lavar och mossor som listas i bilaga 1. 
 

De inventerade bokskogsobjekt är utspridda över större delen av Skåne. 
Objektens läge framgår av översiktskarta i samband med objektsbeskrivning-
arna nedan. Sammanlagt undersöktes 70,7 hektar och på denna areal invente-
rades 12 203 träd. Genomsnittlig täthet av träd i de inventerade bokskogarna 
blir då 172,6 träd/hektar. På inventerade träd gjordes sammanlagt 3166 art-
noteringar. De vanligaste arterna var glansfläck Arthonia spadicea, havstulpanlav 
Thelotrema lepadinum, platt fjädermossa Neckera complanata och bokvårtlav Py-
renula nitida. 
 

Arterna uppvisar ett hierarkiskt förekomstmönster där vissa arter före-
kommer på i stort sett alla lokaler medan andra, mer ovanliga arter endast 
förekommer på de allra artrikaste lokalerna. Glansfläck förekommer på alla 
utom tre av lokalerna medan arter som lunglav Lobaria pulmonaria, bokfjäder-
mossa Necekera pumila eller rosa lundlav Bacidia rosella bara noterats på de 
artrikare lokalerna. 
 

Noterade arter uppvisar också ett geografiskt förekomst mönster. Med 
hjälp av en så kallad IDW-analys konstruerades en länskarta med totalt antal 
noterade arter per undersökt områdena som underlag. Denna karta visar tyd-
ligt den nordöstra delen av länet som ett mycket viktigt område för bokskogs-
anknutna mossor och lavar. Även Romeleåsen och regionen öster om Hörby 
faller ut som sådana områden. Andra regioner med intressant moss- och lav-
flora finns i länet men faller inte ut i den gjorda analysen på grund av slump-
mässiga effekter. 
 

De inventerade objekten bedömdes under den beskrivande delen med av-
seende på lämplighet att hysa de utvalda bokarterna samt lämplighet för att 
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ingå i framtida övervakningsinsatser. Arton av de trettio undersökta objekten 
bedömdes hysa lämpliga förutsättningar för de utvalda arterna. För nio objekt 
där förutsättningarna inte bedömdes lämpliga var anledningen i första hand en 
artfattig artpool i landskapet och/eller hög belastning av luftburet kväve. Tre 
objekt bedömdes som tveksamma. I dessa fanns som regel en lämplig be-
ståndsstruktur men artpool i landskapet eller grad av isolering kan här påverka 
förutsättningarna. Tjugoen av trettio objekt bedömdes lämpliga för framtida 
övervakning. För de sju objekt som bedömdes som mindre lämpliga grundades 
bedömningen dels på framtida förutsättningar för att hysa utvalda arter. Två 
objekt bedömdes som tveksamma antingen på grund av problem vid inmätning 
av träd eller tveksamma förutsättningar för utvalda bokarter. 

Inledning 
Länsstyrelserna runt om i landet bedriver en löpande miljöövervakningsverk-
samhet i syfte att bedöma miljötillståndet i länen och att följa upp fastslagna 
miljömål. I Skåne län finns ett länsprogram för regional miljöövervakning 
framtaget som täcker perioden 2009-2014. Under miljömålet Levande skogar 
finns ett delprogram som handlar om kryptogamer i ädellövskog, i synnerhet 
bokskog. Syftet med detta delprogram är att på lång sikt kunna övervaka tren-
der för kryptogamer i bokskogar. Det arbete som redovisas i denna rapport är 
en del av detta miljöövervakningsprogram och avser inventeringsinsatser i 
bokskog mellan 2011 och 2014. Liknande undersökningar har under denna 
period också gjorts i Halland, Blekinge och Kronobergs län.  

 
Arbetet med inventering av kryptogamer i bokskogar i Skåne 2011 till 

2014 har genomförts av Pro Natura på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län. 
Ola Bengtsson har genomfört fältinventering, dataläggning, analys och sam-
manställning. Leif Andersson och Örjan Fritz har kontrollbestämt vissa lavkol-
lekter och Vikki Bengtsson har genomfört IDW-analysen som presenteras 
nedan. Länsstyrelsen i Skåne län har genomfört urvalet av objekt och tagit 
fram digitalt kartunderlag. Samtliga fotografier har tagits av Ola Bengtsson 
utom det på lunglav på sidan 24 som tagits av Vikki Bengtsson. 

Metodbeskrivning 
Inventeringsmetoden beskrivs utförligt i undersökningstypen Epifytiska lavar 
och mossor i bokskog Version 1:0, 2011-11-28. Nedan ges en kort sammanfattning 
av tillvägagångssättet. 30 stycken bokskogsområden – skyddade eller avsatta 
som nyckelbiotop eller objekt med naturvärde – valdes slumpmässigt ut i lä-
net. I områden mindre än tre hektar inventerades hela området men i de om-
råden som var större än tre hektar slumpades ett antal inventeringsytor ut vars 
areal tillsammans uppgick till tre hektar. I de ytor som undersöktes inventera-
des sedan samtliga ädellövträd med en stamomkrets större än 60 cm (eller för 
avenbok större än 50 cm). Varje träd mättes in med handhållen GPS, försågs 
med uppgifter avseende omkrets, trädslag och trädtyp (normalträd, rötat träd, 
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senvuxet träd, levande högstubbe, död högstubbe eller torrträd). På varje 
trädstam eftersöktes dessutom de lavar och mossor som listas i bilaga 1, arter 
som anses vara goda indikatorer på en rik moss- Och lavflora i bokskogar. När 
det gäller trädtyp kunde ett träd i vissa fall omfattas av två olika kategorier 
samtidigt. Ett och samma träd kunde både vara senvuxet och rötat. I dessa fall 
noterades trädet konsekvent som rötat. Inventeringsresultatet noterades på i 
förväg framtagna fältblanketter och datalades i efterhand i excelformat. Fält-
blanketten som användes i denna inventering återfinns som bilaga 2. 
 

Fältarbetet genomfördes under fältsäsongerna 2011 till 2014. Den övervä-
gande delen gjordes under höstmånaderna september till november respektive 
år men en del fältarbete genomfördes också under vårmånaderna april och 
maj. Dataläggning och samanställningsarbete genomfördes vintertid och slut-
redovisning gjordes våren 2015. 

Resultat 

Inventeringens omfattning 
Mellan åren 2011 till 2014 inventerades totalt 30 stycken bokskogsobjekt ut-
spridda över större delen av Skåne. Objektens läge framgår av översiktskarta i 
samband med objektsbeskrivningarna nedan. Sammanlagt inventerades 70,7 
hektar och på denna areal inventerades totalt 12 203 träd. Genomsnittlig tät-
het av träd i de inventerade bokskogarna blir då 172,6 träd/hektar. Variation-
en mellan objekten är dock betydande och trädtätheten varierar mellan 53,3 
och 282,8 träd per hektar. Denna variation har helt naturligt en stor inverkan 
på hur stor inventeringsinsats som behövs per objekt. 
 

På inventerade träd gjordes sammanlagt 3166 artnoteringar av totalt 19 av 
de utvalda arterna. De vanligaste arterna var glansfläck Arthonia spadicea (1644 
noteringar), havstulpanlav Thelotrema lepadinum (673 noteringar), platt fjäder-
mossa Neckera complanata (211 noteringar) och bokvårtlav Pyrenula nitida (208 
noteringar). 

Förekomstmönster 
Man talar inom naturvårdsbiologin ibland om hierarkiska förekomstmönster 
av olika artgrupper. Med detta menar man att vissa arter förekommer på i 
stort sett alla lokaler medan andra, mer ovanliga arter endast förekommer på 
de allra artrikaste lokalerna. I den vetenskapliga litteraturen används ofta det 
engelska uttrycket ”nestedness” för att beskriva detta fenomen. Många av de 
praktiska inventeringsinsatserna där man använder sig av olika signalarter byg-
ger på att det faktiskt finns ett sådant hierarkiskt förekomstmönster men detta 
har inte alltid kunnat beläggas. Vissa författare menar docka att de flesta org-
anismgrupper har ett mer eller mindre tydligt sådant mönster (Appelqvist 
2005). I arbetet som ligger till grund för denna rapport har ett urval av signal-
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arter använts. Finns det då ett hierarkiskt förekomstmönster för dessa arter? 
Svaret på den frågan blir ett relativt entydigt ja! Som framgår av tabell 1 finns 
ett relativt tydligt förekomstmönster där glansfläck Arthonia spadicea före-
kommer på i stort sett alla lokalerna och där ovanligare arter som lunglav Lob-
aria pulmonaria, bokfjädermossa Necekera pumila eller rosa lundlav Bacidia rosella 
bara noterats på de artrikare lokalerna. Om man skulle konstruera en så kallad 
värdepyramid skulle då glansfläcken utgöra basen på denna pyramid (rödmar-
kerad) medan lunglav med flera skulle utgöra toppen (grön markering). Arter 
som bokvårtlav Pyrenula nitida och havstulpanlav Thelotrema lepadinum skulle 
hamna på pyramidens nedre halva (orange markering) medan stiftklotterlav 
Opegrapha vermicellifera och trädporella Porella platyphylla skulle hamna på den 
över halvan (gul markering). Om man dessutom, förutom bara förekomst-
ickeförekomst, väger in antalet noteringar för varje art per lokal framträder 
det hierarkiska mönstret ännu tydligare. Värt att notera är att arterna i fältet 
med orange markering ofta verkar uppträda på fler träd på artrika lokaler vil-
ket arter i gult och grönt fält inte verkar göra. Man kan diskutera om kanske 
gulnålen Chaenotheca brachypoda kanske skulle föras till det gula fältet. I denna 
inventering noterades den dock på lite fler lokaler än gulmarkerade arter och 
fick därför orange markering. 

 
Det kan också vara värt att notera att glansfläck, havstulpanlav och bok-

vårtlav – de lavarter som i inventeringen i Skåne noterats på flest lokaler – alla 
har en algkomponent som tillhör släktet Trentepohlia. I en holländsk studie har 
man detekterat en generell ökning av arter med Trentepohlia–alger och kopplar 
detta till pågående global uppvärmning (Aptroot & van Herk 2007). Alger 
tillhörande släktet Trentepohlia har sin huvudutbredning i varma och fuktiga 
klimatområden (Rindi m. fl. 2009). Ett liknande mönster har kunnat ses i en 
undersökning i Härryda kommun, Västra Götalands län (Bengtsson och Paltto 
2013). Stämmer detta kan man kanske förvänta sig en ökning av dessa arter i 
framtiden. Av de lavarter som noterades i denna undersökning innehåller även 
stiftklotterlaven Trentepohlia–alger medan övriga noterade lavar har andra alg-
komponenter. 
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Revinge                                       
Häggeryda 3                                     
Lökaröd N 3                                     
Gyhult 54                                     

Linnebjer 
10
3                                     

Ö Kullaberg 
13
7                                     

Lerjevallen 10 1                                   
Norrviken 46   2                                 
Svedberga 
kulle 

12
5     1                               

Smedje-
backen 

14
0       3 1                           

Fyledalen 
16
2   1   1                             

Uddarp 45 2             2                     
Sporrakulla 15 12     1 1                           
Hallandsås 91 1   4     2                         
Bjära 46   2   3 4       3                   
Hästhagen 88   10   1   1   1                     
Häckeberga 7     3 5       1 7                   
Verkeån 67 3 2 3 1         4                   

Fagerhult   
16
2 1 4 3 64         1                 

Öllerstorp 29 91 50 10   6 7                         

Göingaåsen 
15
3 

12
2   2 2       1   1                 

Månsatorp 33 13 6 23   1 1 2                       
Färgeshult   7 1 1 2 9           1       2       
Timan 14 20 8 4     20 1         1 2           
Husagård 49   15 6 2     1 7 2         3         
Skärsjön 12 45 17 32 4 21   3   2       2           
Ivö Klack 57 5 41 7 1   2 2 1 4                   

Bjärnum 
12
2 26 22 9 4 6   1   2             1     

Götes 30 24 3 33 7 19 7 5             2 1 1 3   

Torup 3 
13
9 27 69 18 56 1 56   5 3         3 2   1 

 
Tabell 1 De inventerade arternas förekomstmönster sorterat efter antal lokaler med fynd och 
respektive lokals totala antal artfynd. Siffrorna anger på hur många träd på respektive lokal arten 
noterats.
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Förekomstmönster av olika arter uppvisar också en viss regional variation vilket 
gör att värdepyramider kanske ser något annorlunda ut beroende på var inventering-
en har gjorts. Ett exempel på detta kan vara mussellaven Normandina pulchella som i 
materialet från Skåne uppträder som en toppart med få noteringar på sin enda lokal. 
I Halland och södra delen av Västergötland har denna art ett lite annat förekomst-
mönster och det är inte ovanligt att den finns på många träd på de lokaler där den 
växer. Sannolikt skulle mussellaven i dessa regioner hamna i värdepyramidens mitt 
snarare än dess topp. 

 
Värt att notera är också att flera av de ovanligare arterna, exempelvis lunglav, 

bokfjädermossa, stor knopplav och rosa lundlav, i denna undersökning endast före-
kommer på enstaka träd trots att flera hundra träd på lokalerna har undersökts. Man 
skulle kunna kalla dessa arter för ”eremitarter” där de växer i ensamt majestät utan 
kontakt med sina artfränder! Detta förekomstmönster har även i någon mån noterats 
i andra län där motsvarande inventeringar gjorts men är inte nödvändigtvis ett ge-
nomgående mönster (Fritz, Hagström & Bengtsson 2015). I nederbördsrikare delar 
av landet ser detta förekomstmönster lite annorlunda ut med fler fynd per undersökt 
bestånd. Att detta ”eremitmönster” dock förekommer regionalt innebär att de arter 
som har detta förekomstmönster är mycket sårbara i ett regionalt bevarandeperspek-
tiv. 

Geografiskt mönster 
De olika arterna uppträdande är, förutsägbart nog, inte slumpmässigt fördelade i 
landskapet. Tvärtom förekommer mer eller mindre tydliga koncentrationer av art-
förekomster i olika delar av länet. För att i någon mån belysa detta kan ett geogra-
fiskt analysverktyg kallat IDW-analys användas (IDW står för Inverse Distance 
Weighting). Förenklat kan man säga att denna analys förutsäger mätvärden för en 
viss faktor för landskapet som helhet utifrån ett antal mätpunkter med kända värden 
för den aktuella faktorn. Analysen förutsätter att varje punkt har en lokal inverkan 
som gradvis minskar med ökande avstånd. Verktyget ger således landskapsutsnitt 
nära en viss punkt värden som liknar punktens mätvärde och sedan minskar detta 
värde ju längre från punkten man kommer. I landskapsutsnitt med många mätpunk-
ter får man då en förhållandevis god bild av situationen medan färre mätpunkter ger 
en osäkrare bild. Om man baserar en sådan IDW-analys på antal noterade signalarter 
per hektar för de undersökta objekten skapas en karta där regioner med många art-
noteringar faller ut i lila, rött eller orange och regioner med lägre artrikedom faller 
ut i gult (se figur 1). 
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Den nordöstra delen av länet – Kristianstad, Osby och Hässleholms kommuner 
– faller här ut som ett mycket intressant hörn av länet när det gäller mossor och 
lavar knutna till bok. Detta sammanfaller väl med flera av de värdetrakter som pe-
kats ut i den regionala strategi för formellt skydd av skog som tagits fram av Länssty-
relsen (Länsstyrelsen 2006). Flera av de lokaler som undersökts är belägna i denna 
region och därför kan man anse att kartan har visar en relativt trovärdig bild av hur 
det faktiskt förhåller sig. En annan region som faller ut med hög artrikedom är Ro-
meleåsen. Här finns visserligen bara ett objekt men om man letar efter fynd av de 
utvalda signalarterna på Artportalen konfirmeras bilden av Romeleåsen som en vik-
tigt område. De centrala och nordvästra delarna av länet faller enligt denna analys ut 
som relativt artfattiga. Antalet mätpunkter i dessa områden är begränsade. Exem-
pelvis finns endast en mätpunkt (relativt artfattig) på Söderåsen varifrån annars flera 
värdefulla bokmiljöer är kända. I länets nordvästra del finns säkert också intressanta 
bokmiljöer men förmodligen är denna del mindre artrik totalt sett än exempelvis 
den nordöstra fjärdedelen av Skåne. 

 
När man betraktar kartan i figur 1 bör man också hålla i minnet att den under-

sökning som gjorts och som redovisas i denna rapport enbart är fokuserad på mossor 
och lavar. Bokskogar har ju en mängd andra värden – kärlväxtflora, vedlevande in-
sekter, vedsvamp för att nämna några – som inte belyses i denna rapport. Sydskåne 
har exempelvis en rad intressanta miljöer för bokskog på rikare mark med en myck-
et intressant lundflora. Dessa värden reduceras inte överhuvudtaget genom avsakna-
den av vissa moss- eller lavarter utan ska ses som ett helt separat värde. Samma re-
sonemang kan föras för andra organsimsgrupper. 
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 Fig 1. Karta över Skåne genererad med hjälp av IDW-analys. De olika färgerna representerar total före-
komst av utvalda bokarter på de inventerade lokalerna. 
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Områdesbeskrivningar 
Nedan följer kortfattade beskrivningar av de inventerade områdena. För varje om-
råde ges en tabell med översiktliga data rörande artförekomst, storlek, antal inven-
terade träd och liknande. 
 

 
 
Fig 2. Översiktskarta över de inventerade områdena. 
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Hästhagen 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

35,66 3 374 124,7 4 100 0,27 
 
Beskrivning 
Hästagen utgörs av ett stort bokskogsområde på rikare jordar strax öster om Svane-
holms slott, norr om Skurup. Landskapet runtomkring består till stor del av åker-
mark men de öppna ytorna bryts upp av större och mindre skogsområden, våtmar-
ker och mindre sjöar. Stora ytor domineras av högstammig bokskog och träden är 
relativt grova. Bok dominerar relativt kraftig även om ek och ask finns som små in-
slag. Grova ekar finns här och var i kantzonerna och på en del av dessa hittar man 
lavar som exempelvis den rödlistade grå skärelaven, Schismatomma decolorans. Mökli-
gen finns här även fler intressanta arter knutna till grova ekar. I nordöstra delen är 
träden lite klenare och skogen något yngre. Här är också inslaget av ask och även 
trivialare trädslag större. Bokskogen har över stora ytor en artrik lundflora men stor 
förekomst av vårblommande örter. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Förekomsten av utvalda bokarter är för sydskånska förhållanden relativt god. Bok-
vårtlav Pyrenula nitida förekommer på flera av stammarna och noterades i 10 fall. 
Merparten av bålarna är dock små, sitter i skyddade lägen långt mer på stammarna 
och uppvisar ofta nekrotiska inslag. Här finns även enstaka förekomster av gulnål 
Chaenotheca brachypoda och guldlockmossa Homalothecium sericeum samt den allestädes 
närvarande glansfläcken Arthonia spadicea. Denna del av Skåne har en relativt hög 
belastning av luftburet kväve och sannolikt är det detta som gör att exempelvis bok-
vårtlaven verkar må dåligt. Detta tillsammans med det faktum att artpoolen i reg-
ionen förmodligen är begränsad gör att framtida förutsättningar för de utvalda arter-
na troligen inte är så god. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Hästhagen bedöms vara lämplig för fortsatt övervakning men det finns en övervä-
gande risk att det i första hand är försämringar som kommer att kunna detekteras. 
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Revingehed 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

3,52 3 335 111,7 0 0 0 
 
Beskrivning 
Detta lövträdsbevuxna område ligger i ett öppet landskap strax norr om Torna Häl-
lestad. Hela området beteshävdas och trädskiktet är relativt glest utspritt. Merparten 
av träden är grova och den genomsnittliga stamomkretsen är 168 cm – en i denna 
inventering relativt hög notering. Bok och ek utgör de vanligaste trädslagen men 
andelen bok är förhållandevis låg i jämförelse med andra objekt som ingick i denna 
inventering. Detta område är det enda av de som ingick i denna inventering som 
inte hade en enda notering av utvalda signalarter på bok. Som framgår av resone-
mang nedan är varken förutsättningarna eller framtidsutsikterna så goda för denna 
typ av arter. Däremot är det troligt att här finns höga värden knutna till bok och ek 
när det gäller andra organismgrupper såsom vedsvamp eller insekter. I beståndet 
noterades exempelvis jätteticka Meripilus giganteus på bok. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Det undersökta området utgörs i princip av en hagmark med hög genomblåsning. 
Merparten av de bokarter som ingår i denna övervakning gynnas av lite skuggigare 
förhållande och ett fuktigare mikroklimat. Därtill kommer att belastningen av luft-
buret kväve är hög i området. Sammantaget gör detta att goda förutsättningar för de 
utvalda arterna saknas. Däremot finns här säkert mycket goda förutsättningar för 
andra organismgrupper såsom svampar och insekter. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Då inga av de utvalda arterna förekommer i området och de framtida förutsättning-
arna för att sådana arter ska kunna kolonisera området är mycket begränsade bedöms 
inte detta område som lämpligt för framtida övervakning. 
  

15 



 

Husagård 02D 3a 02 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

1,06 1,06 174 164,2 8 85 0,49 
 
Beskrivning 
Denna lilla nyckelbiotop är belägen en en relativt skyddad dalgång på Romeleåsen 
några kilometer sydväst om Veberöd. Skogen består till ungefär lika delar av bok 
och avenbok och genomsnittlig stamdiameter i beståndet är inte mer än 107 cm – 
ett av de lägsta värdena bland de inventerade objekten. Detta beror dels på den stora 
andelen avenbok men också på att jordmånen är relativt mager. Kryptogamfloran är 
förhållandevis väl utvecklad i området och flera rödlistade arter noterades under 
inventeringen. Bokvårtlav Pyrenula nitida förekommer på flera stammar men här 
finns också enstaka förekomster av stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera, rosa lund-
lav Bacidia rosella och bokkantlav Lecanora glabratula. Utöver dessa arter noterades 
även den lilla kornbandmossan Metzgeria fruticulosa. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Områdets läge i en dalgång med en mindre bäck gör sannolikt att mikroklimatet i 
relativt konstant och ganska fuktigt. Topografin ger också ett visst skydd mot ut-
torkning och luftburna föroreningar. Landskapet kring Romeleåsen hyser, när det 
gäller lavar knutna till bok och avenbok, en tämligen välutvecklad artpool. Alla dessa 
faktorer gör att förutsättningarna för att detta område även i framtiden ska kunna 
hysa många av de utvalda arterna bedöm som goda förutsatt att skogliga ingrepp 
undviks.  
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Detta objekt bedöms vara mycket lämpligt för framtida övervakning. 
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Smedjebacken 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

14,72 3 438 136 3 144 0,33 
 
Beskrivning 
Smedjebacken är benämningen på ett lövskogsområde på Söderåsen strax söder om 
Stenestad. Lövskogen är belägen i en svag sydsluttning och marken i området är till 
övervägande del frisk. Bok är det dominerande trädslaget men även avenbok före-
kommer i stor utsträckning. Skogen är bitvis högstammig och en relativt stor andel 
av de inventerade träden är ”normalträd”, det vill säga träd som inte verkar koloni-
serade av vedsvampar eller vars växtsätt inte indikerar senvuxenhet. Delar av det 
avgränsade området har tidigare påverkats av olika skogsbruksåtgärder såsom gall-
ring. Trots att Söderåsen generellt hyser många intressanta miljöer för lövskogsan-
knytna epifyter är detta område ganska artfattigt. Merparten av alla artnoteringar 
avser glansfläck Arthonia spadicea medan endast enstaka noteringar finns av fällmossa 
Antitrichia curtipendula och guldlockmossa Homalothecium sericeum.  
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Smedjebacken är beläget i ett landskapsutsnitt som har en relativt god artpool när 
det gäller bokskogsanknutna mossor och lavar. I takt med att skogen åldras borde 
därför förutsättningarna för de utvalda bokarterna att vara relativt goda. De topogra-
fiska betingelserna gör möjligen att skogsområdet är något utsatt för exempelvis 
torkstress – något som då skulle kunna inverka negativt på framtidsutsikterna. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Då framtidsutsikterna för utveckling av kryptogamfloran vid Smedjebacken förmod-
ligen är goda kan fortsatt övervakning vara motiverad. Det finns dock betydligt 
artrikare lövskogsmiljöer på Söderåsen som i detta sammanhang kanske skulle prio-
riteras högre. 
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Gyhult 03C 4b 55 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

4,73 3 263 87,7 1 54 0,20 
 
Beskrivning 
Detta lövskogsområde är beläget strax norr om Helsingsborgs stad intill Gyhult. I 
landskapet finns må lövskogsdungar utspridda här och var men omgivningarna do-
mineras ganska kraftigt av tätortsmiljöer eller åkermark. Skogen vid Gyhult är hög-
stammig och nästan parkliknande. Merparten av träden är grova och växer i tämli-
gen glesa förband. Den genomsnittliga stamomkretsen ligger på 195 cm vilket är det 
högsta värdet som uppmätts under inventeringen. Jordmånen i området är god. 
Trädskiktet är till artsammansättningen relativt varierat med bok som dominerande 
trädslag men där även avenbok, ek och ask är vanliga. Den epifytiska moss- och lav-
floran är inte särskilt artrik. Av utvalda signalarter noterades endast glansfläck Artho-
nia spadicea men denna förekommer å andra sidan på ganska många stammar.  
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Artpoolen i nordvästra Skåne är relativt mager när det gäller de utvalda arterna och 
möjligheten till invandring och nykolonisation därmed begränsade, åtminstone inom 
de närmaste decennierna. Till detta kommer läget intill tätort och åkermark där 
belastningen av luftburet kväve av allt att döma är förhållandevis hög. Sammantaget 
gör detta att framtida förutsättningar för de utvalda signalarterna inte bedöms som 
särskilt goda. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Då utsikterna för framtida nykolonisation får anses begränsade kan lämpligen områ-
det vid Gyhult prioriteras lägre när det gäller kommande övervakningsinsatser. Yt-
terligare inventeringar här skulle ge information om trädpopulationens utveckling 
men förmodligen inte särskilt mycket information om moss- och lavfloran knuten 
till bok. 
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Svedberga kulle 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

18,33 3 488 162,7 2 126 0,26 
 
Beskrivning 
Svedberga kulle reser sig som en lövskogsbevuxen åsrygg över det omgivande land-
skapet en knapp mil öster om Viken i nordvästra delen av länet. Omgivningarna 
utgörs så gott som enbart av helåkersbygd. Skogen på kullen är varierad och består 
dels av yngre och relativt likformiga lövskogspartier, dels av betade, nästan hag-
marksliknande miljöer och dels av äldre strukturellt heterogen lövskog. Av de un-
dersökta ytorna utgör de östra delområdena de äldsta. Trädskiktet är tämligen varie-
rat. Bok utgör det dominerande trädslaget men här finns även en hel del ek. Aven-
bok, alm, ask och tysklönn förekommer också men i begränsad omfattning. Trädpo-
pulationen i de undersökta ytorna utgörs till stor del av medelgrova till grova träd 
medan klenare dimensioner inte förekommer i lika stor utsträckning. Moss- och 
lavfloran är inte så artrik. Glansfläck Arthonia spadicea noterades på många träd men 
utöver denna art förekommer endast platt fjädermossa Neckera complanata på något 
enstaka träd. Utöver dessa arter noterades även klipplav Fuscidea cyathoides var. corti-
cola på bok samt den rödlistade grå skärelaven Schismatomma decolorans på ek. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Landskapet runtomkring Svedberga kulle skapar inte särdeles goda förutsättningar 
för en gynnsam utveckling av moss- och lavfloran i områdets lövskogar. Det öppna 
åkerlandskapet generera en relativt hög kvävebelastning och artpoolen i landskapet 
beträffande de utvalda bokarterna är inte särskilt stor. Framtidsutsikterna för de 
utvalda arterna är därmed inte så goda. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Lövskogarna vid Svedberga kulle kan, när det gäller framtida övervakning av mossor 
och lavar knutna till bok prioriteras lägre av samma skäl som nämnts ovan för 
lövskogen vid Gyhult. 
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Östra Kullaberg 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

101,4 3 656 218,7 1 137 0,21 
 
Beskrivning 
Kullaberg är idag till stor del beklätt av lövskog och utgör ett för regionen omfat-
tande lövskogsområde. Skogarna i de undersökta ytorna är strukturellt mycket vari-
erade både som en följd av topografin och tidigare markanvändning. Bok dominerar 
relativt kraftigt men även ek förekommer som ett frekvent inslag. Vissa delytor är 
belägna i relativt branta sluttningar medan andra förekommer på något planare 
mark. Längst i öster finns en yta där flera av bokarna är mångstammiga och påmin-
ner om de man kan hitta i vissa delar av Storbritannien där skottskogsbruk bedrivits. 
Både topografi, jordmån och markanvändning bidrar till att här finns ett stort antal 
trädstammar per hektar. Genomsnittlig stamomkrets är däremot inte så stor. Den 
epifytiska moss- och lavfloran är tämligen artfattig i de undersökta ytorna och endast 
glansfläck Arthonia spadicea noterades. Denna förekommer dock på många trädstam-
mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3. Mångstammiga vresbokar är inte ovanliga på Kullaberg. 
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Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Lövskogarna vid Kullaberg är strukturellt heterogena och börjar nå en naturvårdsin-
tressant ålder. Här finns dessutom betydande arealer. Därmed borde framtida förut-
sättningar för mossor och lavar knutna till bok vara relativt goda. Mot detta talar det 
faktum att artpoolen i landskapet runtomkring sannolikt är begränsad. 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Området vid Kullaberg hyser stora arealer lövskog som domineras av bok eller 
avenbok. På lång sikt borde detta område därför vara gynnsamt för bokanknutna 
mossor och lavar förutsatt att områdets förvaltning skapar utrymmer för betydande 
arealer åldrig skog. Av det skälet kan miljöövervakning i detta område vara av in-
tresse. Artpoolen i landskapet är dock begränsad och utvecklingen är därmed sanno-
likt ganska långsam. 

Norrviken 04D 1h 02  
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

2,31 2,31 313 135,5 2 48 0,15 
 
Beskrivning 
Denna lövskog är belägen i brant nordsluttning alldeles intill Norrvikens trädgårdar 
utanför Båstad. I den avgränsade nyckelbiotopen finns flera ytor som inte har något 
trädskikt, såsom blockhav och stup. I de brantaste avsnitten fanns enstaka träd som 
inte kunde nås annat än med klättringsutrustning och dessa kunde därför inte inven-
teras. Där trädskikt förekommer är det i första hand fråga om bok. Ett visst inslag av 
ask finns också. Den genomsnittliga stamomkretsen är relativt stor – 154 cm – vil-
ket indikerar relativt goda växtförhållanden. I objektets nordvästra del finns ett par 
exemplar av mycket lågvuxna, flerstammiga vresbokar. Eventuellt är dessa rymling-
ar från intilliggande trädgård? Den epifytiska moss- och lavfloran är inte särskilt 
artrik. Av utvalda arter noterades i första hand glansfläck Arthonia vinosa men på en-
staka träd fanns också bokvårtlav Pyrenula nitida. Också jättetickan Meripilus giganteus 
noterades i området. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Topografin och ett åldrande trädskikt ger fysiska förutsättningar för flera av de ut-
valda signalarterna. Hallandsåsen hyser dessutom flera lokaler för dessa arter. Art-
poolen i området ger därmed också vissa förutsättningar. Framtidsutsikterna är där-
med relativt goda i ett nordvästskånskt perspektiv. 
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Lämplighet för fortsatt övervakning 
Då vissa förutsättningar finns för expension av de arter som valts ut inom övervak-
ningen kan fortsatt övervakning här vara intressant. Topografin skapar dock vissa 
praktiska problem då vissa ytor är riskfyllda för inventeraren att besöka och andra 
ytor, visserligen bara med ett fåtal träd, är omöjliga att inventera. 

Göingaåsen 03D 4e 09 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

4,67 3 761 253,7 5 281 0,37 
 
Beskrivning 
Denna lövskog är belägen på Göingaåsen strax söder om Tormestorp i södra delen 
av Hässleholms kommun. Trädskiktet domineras kraftigt av bok men även ek före-
kommer i relativt god omfattning. Inslaget av lind och avenbok är mer begränsat. 
Detta är ett av de objekt med flest stammar per ha som har ingått i undersökningen. 
Detta hänger dels samman med en viss kuperingsgrad men också en relativt mager 
jordmån. Genomsnittlig stamomkrets är exempelvis endast 120 cm. Kryptogamflo-
ran är intressant och relativt artrik. I beståndet finns exempelvis både lunglav Lob-
aria pulmonaria och stitklotterlav Opegrapha vermivcellifera. Båda dessa är rödlis-
tade och båda förekommer endast på var sitt av de 761 inventerade träden. Vanli-
gare är då havstulpanlv Thelotrema lepadinum och glansfläck Arthonia spadicea som fö-
rekommer med över 100 noteringar vardera. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Skogen på Göingaåsen hyser många av de karaktärer som verkar vara gynnsamma för 
bokkryptogamer såsom mager jordmån, ett relativt tätt trädskikt sannolikt med 
många undertryckta eller senvuxna träd samt en topografi som verkar ge ett relativt 
stabilt mikroklimat. Området är dessutom beläget i länets nordöstra del som har en 
välutvecklad artpool när det gäller mossor och lavar knutna till bok. Sammantaget är 
därför förutsättningarna gynnsamma för de utvalda signalarterna.  
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Goda framtidsförutsättningar och en relativt hög artrikedom gör att detta område är 
lämpligt för fortsatta miljöövervakningsinsatser. 
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Månsatorp 03D 8d 56 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

1,68 1,68 195 116,1 7 79 0,41 
 
Beskrivning 
Detta smala löv- och blandskogsbestånd är belägen på en tydligt markerad getryggsås 
intill Månsatorp någon halvmil sydväst om Vittsjö. Landskapet är typiskt nord-
skånskt med små odlingsmarker omgivna av våtmarker och skogsmiljöer som både 
innehåller barr- och lövträd. Trädskiktet i objektet domineras, när det gäller löv-
träd, kraftigt av bok även om ek också förekommer som små inslag. Dessutom finns 
det gott om gran i beståndet, både som vuxna träd och som unga småplantor. Dessa 
verkar bitvis vara svåra konkurrenter till lövträden och har sannolikt också en viss 
negativ inverkan på kryptogamfloran. Jordmånen på åsryggen är förhållandevis ma-
ger och den genomsnittliga stamomkretsen når inte mer än blygsamma 112 cm. 
Moss- och lavfloran är relativt väl utvecklad. Rödlistade arter såsom bokkantlav 
Lecanora glabrata och bokvårtlav Pyrenula nitida förekommer på enstaka träd liksom 
gulnål Chaenotheca brachypoda och fällmossa Antitrichia curtipendula. Arter som glans-
fläck Arthonia spadicea, havstulpanlav Thelotrema lepadinum och platt fjädermossa Neck-
era complanata förekommer på lite fler träd. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Trädskiktet i objektet är förhållandevis åldrigt och uppenbarligen lämpligt för flera 
av de utvalda bokarterna. Dessutom förefaller artpoolen i landskapet att vara relativt 
artrik vilket också är en gynnsam förutsättning. På minuskontot finns en relativt stor 
och expanderande? förekomst av gran som kan inverka menligt på framtida expans-
ion av både bokarter och deras värdträd. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Då objektet som sådant och förutsättningar för de utvalda arterna generellt är goda 
även om vissa osäkerhetsmoment finns är det väl motiverat att inkludera detta om-
råde även i framtida miljöövervakning. 
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Öllerstorp 03D 2f 55 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

6,55 3 398 132,7 6 193 0,48 
 
Beskrivning 
Detta bokskogsområde är beläget vid Öllestorp strax nordost om Rickarum i syd-
västra delen av Kristianstads kommun. Omgivningarna utgörs av småbruten od-
lingsmark samt löv- och barrskogar. Trädskiktet i de undersökta ytorna domineras 
kraftigt av bok även om det finns ett litet inslag av ek. Merparten av träden är rela-
tivt grova och skogen ger ett åldrigt intryck. 
 

 
 
Fig 4. Koralltaggsvampen Hericium coralloides förekommer i bokskogarna vid Öllestorp. 

 
Lågor av bok i olika grovlekar och nedbrytningsstadier förekommer tämligen all-
mänt och på en av dessa noterades den rödlistade koralltaggsvampen Hericium coral-
loides. Även jätteticka Meripilus giganteus förekommer i beståndet. Också moss- och 
lavfloran är förhållandevis artrik. Den rödlistade bokvårtlaven Pyrenula nitida har en 
god förekomst här och noterades på 50 träd. Andra relativt vanliga arter är den alle-
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städes närvarande glansfläcken Arthonia spadicea samt havstulpanlav Thelotrema lepadi-
num och platt fjädermossa Neckera complanata. Fällmossa Antitrichia curtipendula och 
gulnål Chaenotheca brachypoda har också enstaka noteringar. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Den undersökta bokskogen har redan idag en relativt intressant moss- och lavflora 
och skogens struktur och ålder ger goda förutsättningar för ytterligare expansion och 
nykolonisering i framtiden. Artpoolen i landskapet verkar dessutom också god.  
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Detta objekt har mycket goda förutsättningar att utvecklas till en mycket intressant 
miljö för bokanknutna mossor och lavar och fortsatt övervakning är därför väl moti-
verat. 

Uddarp 03D 2h 81 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

2,81 2,81 340 121 3 49 0,14 
 
Beskrivning 
Detta lövskogsområde är beläget intill golfbanan vid Uddarp strax väster om Skep-
parslöv i Kristianstads kommun. Det undersökta området består av flera olika dely-
tor som sinsemellan har mycket olika form från triangulärt till masklikt långsmala. 
Trädskiktet innehåller fflera olika trädslag såsom bok, avenbok, ek, ask eller lönn 
men boken dominerar kraftigt. Träden är ofta tämligen glest utspridda och relativt 
grova. Genomsnittlig stamomkrets är 167 cm vilket i inventeringen är något av en 
toppnotering. Många av träden, framför allt i de långsmala ytorna är relativt expo-
nerade och därmed mindre lämpliga för de signalarter som ingår i denna invente-
ring. Totalt noterades endast tre arter av vilka ett par fynd av stiftklotterlav Opegrap-
ha vermicellifera är det mest noterbara. I övrigt noterades havstulpanlav Thelotrema 
lepadinum på ett par träd och glansfläck Arthonia spadicea på relativt många träd. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
I merparten av de inventerade ytorna finns relativt goda förutsättningar för expans-
ion och nyetablering av de utvalda bokarterna i takt med att trädskiktet åldras. Art-
poolen i landskapet skapar också sådana förutsättningar. I mer exponerade lägen i de 
långsmala ytorna är dock förutsättningarna sämre. 
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Lämplighet för fortsatt övervakning 
Området är ur ett ekologiskt perspektiv lämpligt för fortsatta miljöövervakningsin-
satser. Formen på några av de ingående, långsmaka delytorna gör det dock lite be-
svärligare ur ett praktiskt perspektiv då exempelvis oprecisa GPS-angivelser kan 
göra det svårt att avgöra vilka träd som faktiskt ingår i de avgränsade ytorna och 
vilka som inte gör det. Området kan därför i övervakningssammanhang prioriteras 
lägre. 

Lerjevallen 03E 6b 50 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

0,84 0,84 197 234,5 1 11 0,06 
 
Beskrivning 
Detta lövskogsområde är beläget i en nordsluttning intill Lerjesjön ca 4 km norr om 
Arkelstorp. Skogen ligger intill en skidbacke och i omgivningarna finns flera vand-
ringsleder. Landskapet runtomkring domineras av skog, ofta med ett stort barrin-
slag. Trädskiktet är relativt tätvuxet och merparten av träden är till följd av en ma-
ger jordmån relativt klenvuxna. Bok utgör det dominerande trädslaget men vissa 
inslag finns också av ek, samt triviala lövträd såsom björk. Kryptogamfloran är 
ganska dåligt utvecklad med såväl få arter – glansfläck Artjonia spadicea och havstul-
panlav Thelotrema lepadinum – som få noteringar. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Skogsområdets belägenhet i en skyddande nordsluttning och i ett landskap som av 
allt att döma har en stor artpool vad gäller bokanknutna arter, gör att förutsättning-
arna här för expansion och nykolonisering är goda i takt med att trädskiktet åldras. 
Sannolikt kommer det dock att dröja ett tag innan artrikedomen blir anmärknings-
värt stor. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Området är lämpligt att ingå i framtida övervakningsinsatser då man här har möjlig-
het att på sikt följa ett förlopp som förhoppningsvis kommer att innebära ökad ex-
pansion och nykolonisering av de utvalda bokarterna. 
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Götes 03E 6c 55 
Bokarea 

(ha) 
Inventerad 
area (ha) 

Inventerade 
träd 

Inventerade 
träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnoteringar 

Antal note-
ring/stam 

1,69 1,69 478 282,8 12 135 0,28 
 
Beskrivning 
Detta bokskogsområde, beläget ca 4 km norr om Vånga, ligger som en liten enklav i 
landskapet omgivet av ett hav av granplanteringar. Trädskiktet domineras av bok 
och består till stor del av senvuxna, relativt klena träd. Jordmånen är mager och 
stamtätheten är stor i området. Drygt 280 inmätta stammar per hektar utgör en 
toppnotering i denna inventering. Den genomsnittliga omkretsen per träd når end-
ast blygsamma 106 cm vilket också det är en rekordnotering om än i andra ändan av 
spektrat. Moss- och lavfloran knuten till bok är mycket artrik i detta område. Totalt 
har 12 arter noterats, bland annat rödlistade arter som rosa lundlav Bacidia rosella, 
bokkantlav Lecanora glabrata, bokvårtlav Pyrenula nitida och bokfjädermossa Neckera 
pumila. Enstaka noteringar finns också av stor knopplav Mycobilimbia pilularis, mus-
sellav Normandina pulchella och gulnål Chaenotheca brahypoda. Arter med något fler 
noteringar är exempelvis platt fjädermossa Neckera complanata, fällmossa Antitrichia 
curtipendula, havstulpanlav Thelotrema lepadinum och glansfläck Arthonia spadicea. Utö-
ver ovan nämnda arter noterades även den rödlistade svampen ekskinn Aleurodiscus 
disciformis. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Området är idag mycket artrikt och hyser flera av de känsligare bokarterna. Förut-
sättningar för dessa arter finns således i dagsläget. Däremot är det mer osäkert vil-
ken effekt den kompakta barrdominansen i landskapet runtomkring kommer att ha i 
framtiden. 

 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Fortsatt övervakning i detta område kan ge värdefull information om artstockens 
utveckling i ett till synes isolerat bestånd. Det är därför i högsta grad lämpligt att 
inkludera detta område i framtida övervakningsinsatser. 
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Lökeröd N 02D 7i 60 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

0,99 0,99 132 133,3 1 3 0,03 
 
Beskrivning 
Detta lilla bokbestånd är beläget på Linderödsåsen vid Norra Lökaröd ca 5 km söder 
om Degeberga. Omgivningarna är mjukt kuperade och landskapet småbrutet med 
både öppna odlingsmarker och skogsmiljöer som ofta är lövdominerade. Trädskiktet 
i det inventerade området domineras helt av bok och anmärkningsvärt är ett ganska 
betydande antal grova, gamla och flerstammiga bokar. Många av dessa är kolonise-
rade av vedsvampar av olika slag. På många av trädstammarna finns mycket alger och 
leprösa lavar av släktet Lepraria. Detta indikerar som regel hög kvävebelastning. 
Floran av utvalda signalarter är dåligt utvecklad och endast ett fåtal noteringar av 
glansfläck Arthonia spadicea gjordes i beståndets västra del. Angränsande skogar har 
påverkats kraftigt av avverkningar och flera av stammarna i det inventerade objektet 
är stämplade för avverkning. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Även om området ligger i en region med betydande arealer bokskog så verkar förut-
sättningarna i detta bestånd inte optimala för de utvalda bokarterna. Möjligen är 
belastningen av luftburet kväv för hög. Förutsättningarna för nykolonisation i fram-
tiden bedöms därmed också som begränsade. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Då förutsättningarna för de utvalda bokarterna bedöms mycket begränsade och 
artrikedomen i dagsläget är liten kan detta område lämpligen prioriteras lägre när 
det gäller framtida övervakningsinsatser. 
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Ivö klack 

Bo
karea 
(ha) 

In-
venterad 
area (ha) 

Inven-
terade 
träd 

Inven-
terade 
träd/ha 

To-
talt 

antal 
art 

Totalt 
antal artno-

teringar 

Antal 
note-

ring/stam 

68,
6 

3 564 188 9 120 0,21 

 
Beskrivning 
Ivö klack är benämningen på den mycket markerade höjdrygg som är belägen på 
Ivöns norra del. Hela detta höjdområde är skogbevuxet och merparten av detta är 
lövskog. De undersökta ytorna är dels belägna i mer eller mindre brant sluttnings-
terräng och dels på lite planare mark på höjdryggens hjässa. Trädskiktet domineras 
kraftigt av bok men även avenbok förekommer som ett betydande inslag. Små inslag 
a ek finns här och var. Jordmånen är relativt mager och särskilt i höjdlägen är växt-
betingelserna lite besvärliga för träden. Stamtätheten är bitvis hög men på andra 
partier växer träden i glesare förband, ofta som en konsekvens av topografiska förut-
sättningar. Den genomsnittliga stamomkretsen är relativt liten – 114 cm. Moss- och 
lavfloran är artrik och hyser rödlistade arter som bokkantlav Lecanora glabrata, stift-
klotterlav Opegrapha vermicellifera och bokvårtlav Pyrenula nitida. Även platt fjäder-
mossa Neckera complanata, havstulpanlav Thelotrema lepadinum, trädporella Porella 
platyphylla och gulnål Chaenotheca brachypoda kan nämnas. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Ivö klack har en mycket varierad topografi, stora arealer bokskog under åldrande 
och sannolikt också ett mikroklimat som är lämpligt för många av de utvalda bokar-
terna. Dessutom är artpoolen i landskapet runtomkring välutvecklad. På sikt borde 
därför förutsättningarna här för en artrik moss- och lavflora knuten till bok vara 
mycket goda. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Området vid Ivö klack är mycket lämpligt att inkludera i framtida övervakningsinsat-
ser då man här har mycket goda möjligheter att följa förändringar i moss- och lavflo-
rans utveckling. 
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Sporrakulla 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

2,14 2,14 465 217,3 4 29 0,06 
 
Beskrivning 
Detta lövbestånd är beläget på en mindre höjd och i en sluttning på ömse sidor om 
vägen till Sporrakulla ca 3,5 kilometer nordost om Sibbhult. Landskapet domineras 
av skog – till största delen granplanteringar – men här och var finns också lövskogs-
miljöer och små, öppna odlingsmarker. Trädskiktet i det undersökta området är 
relativt varierat beträffande artsammansättningen. Bok utgör det dominerande 
trädslaget men här finns också stora inslag av avenbok och ek. Alm, ask, lind och 
lönn förekommer också som små inslag. En mindre del i sydost ligger i en betesfålla 
men utgörs trots detta av skogsmark. Den genomsnittliga stamdiametern är relativt 
blygsam – 117 cm – sannolikt en konsekvens av relativt mager jordmån och det fak-
tum att skogen ännu inte hunnit bli så gammal. Moss- och lavfloran är inte så väl 
utvecklad. Havstulpanlav Thelotrema lepadinum och glansfläck Arthonia spadicea note-
rades på ett drygt tiotal träd vardera men förutom detta gjordes endast enstaka note-
ringar av fällmossa Antitrichia curtipendula och guldlockmossa Homalothecium sericeum. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Skogen vid Sporrakulla ligger visserligen i en region där poolen av arter knutna till 
bok är stor men skogen ligger relativt isolerad omgiven av stora arealer barrskog. 
Det är därför osäkert hur goda förutsättningar som finns när det gäller expansion av 
existerande arter och nykolonisation. I takt med att trädskiktet åldras bör dock för-
utsättningarna förbättras något jämfört med dagsläget. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Då skogens framtida förutsättningar att hysa en rik moss- och lavflora är något 
osäkra kan detta område prioriteras lägre när det gäller framtida övervakningsinsat-
ser. 
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Torup 04D 1h 11 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

5,16 3 517 172,3 13 373 0,74 
 
Beskrivning 
Detta skogsområde, beläget vid Torup en dryg halvmil nordväst om Osby ligger i ett 
landskap som domineras av skog, våtmarker och små öppna odlingsmarker. Barr-
skog täcker stora arealer men här finns också avsnitt av lövskogsmiljöer. De under-
sökts delytorna är något olika sinsemellan. Den nordligaste ytan utgör delar av inä-
gomarken och betas delvis.  
 

 
 
Fig 5. Lunglaven Lobaria pulmonaria förekommer främst i de artrikaste bokområdena. 

 
Här finns äldre odlingsrösen träd som växter i grupper. Den mellersta och södra 
ytan har mer karaktär av skogsmark och har sannolikt tillhört utmarken. Den mel-
lersta ytan ger ett åldrigt intryck och hyser många av de mer känsliga bokarterna. 
Bok dominerar trädskiktet generellt men man kan även hitta ek, lind och lönn – 
särskilt i den norra ytan. Skogsmiljöerna verkar ganska gamla men den genomsnitt-
liga stamomkretsen är ändå ganska blygsam – 122 cm. Detta lövskogsområde intar 
förstaplatsen bland undersökta skogar 2011 och 2012 när det gäller artrikedom och 

31 



 

antal artnoteringar. Tretton arter noterades totalt och bland dem rödlistade arter 
som bokkantlav Lecanora glabrata, lunglav Lobaria pulmonaria, bokvårtlav Pyrenula 
nitida och bokfjädermossa Necker pumila. Värt att nämna är också gulnål Chaenotheca 
brachypoda, stor knopplav Mycobilimbia pilularis, grov fjädermossa Neckera crispa och 
trädporella Porella platyphylla. Anmärkningsvärt i detta område är att glansfläcken 
Arthonia spadicea som annars är vanlig i de flesta andra undersökta bokskogsområdena 
endast förekommer på tre träd i detta objekt.  
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Förutsättningarna att hysa en rik flora av bokanknutna mossor och lavar verkar i 
dagsläget vara mycket goda. Den massiva grandominansen i landskapet kan dock 
innebära ett problem i framtiden för utbyte av arter med andra bokskogsmiljöer.  
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Detta bokskogsbestånd utgör en viktig värdekärna för bokarter både i lokalt och 
regionalt och det är därför lämpligt att ge detta område hög prioritet vid framtida 
övervakningsinsatser. 

Linnebjer 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

1,5 1,5 308 205,3 2 103 0,06 
 
Beskrivning 
Linnebjers naturreservat är beläget mellan Lund och Södra Sandby i ett landskap 
som i princip kan beskrivas som helåkersbygd. Det undersökta skogsbeståndet före-
faller att påverkas i hög grad av kvävenedfall. Bokstammarna är till stor del bevuxna 
med mjöllavar Lepraria sp och grönalger. Man kan även långt in i beståndet hitta arter 
som främst växer på exponerade lövträdsstammar såsom rosettlavar Physcia sp och 
vägglavar Xanthoria sp. Av de arter som eftersökts inom bokskogsövervakningen no-
terades endast glansfläck Arthonia spadicea. Denna art förekommer å andra sidan på 
många trädstammar. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Bokskogarna vid Linnebjer är förhållandevis fattiga på de arter som eftersöks i bok-
skogsövervakningen. Med tanke på att landskapet dessutom domineras av åkermark 
är det inte heller troligt att artpoolen i landskapet är särskilt stor. Om man till detta 
lägger en förmodat hög belastning av luftburet kväve så bedöms inte förutsättningar-
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na som annat än måttliga för att hysa utvalda bokarter. Detta trots att beståndets 
strukturella karaktär inte talar emot en högre artrikedom.   
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Eftersom området enligt ovanstående inte bedöms ha så stora möjligheter att nå en 
större artrikedom (avseende utvalda bokarter) inom rimlig framtid är det tveksamt 
om mer omfattande övervakningsresurser skall läggas på detta område. 

Timan 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

3,1 3,0 425 141,7 8 70 0,26 
 
Beskrivning 
Bokskogen vid Timan är belägen några kilometer ONO om Hörby i de skånska mel-
lanbygderna. Landskapet runt det undersökta området består till stor del av skogs-
mark men landskapet i stort är relativt varierat med både skogsmark och öppna od-
lingsmarker. Området hyser en, med skånska mått mätt, relativt artrik epifytflora på 
bokarna. Värt att notera är fynd av gulnål Chaenotheca brachypoda på relativt många 
träd liksom fynd av de rödlistade arterna bokvårtlav Pyrenula nitida och bokkantlav 
Lecanora glabrata. Båda dessa arter hör hemma i kategori NT (ArtDatabanken 2015).   
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Skogen vid Timan är varierad och har ett trädskikt som även innehåller äldre suc-
cessionsstadier och död ved. Det är också beläget i ett landskap som sannolikt kan 
hysa en god artpool. Samtidigt är området relativt förskonade från luftburna förore-
ningar. Sammantaget gör detta att området bedöms lämpligt för många av de utvalda 
bokarterna. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Då området redan idag hyser en relativt artrik moss- och lavflora och förutsättning-
arna för arter bedöms god finns förhoppning om att den epifytiska floran i framtiden 
kan utvecklas ännu mer. Därmed är orådet lämpligt att inkludera i framtida över-
vakningsinsatser. 
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Bjärnum 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

7,3 3,0 741 247 9 193 0,26 
 
Beskrivning 
Detta bokskogsområde är beläget alldeles i utkanten av Bjärnums tätort och sträcker 
sig österut till stranden av sjön Bjärelången. Trädskiktet är typiskt för bokskogar på 
lite torrare och magrare marker. Bok dominerar men bitvis finns också ett visst in-
slag av ek och avenbok. Andelen rötade träd är förhållandevis stor vilket sannolikt 
indikerar att beståndet är lite äldre. Bitvis finns också relativt många träd som angri-
pits av lövträdskräfta Neonectria galligena. Den epifytiska moss- och lavfloran är för-
hållandevis artrik bland annat med fynd av stor knopplav Mycobilimbia pilularis, liten 
lundlav Bacidina phacodes och blek kraterlav Gyalecta flotowii, de båda sistnämnda 
uppförda på rödlistan i kategori NT respektive VU. Även bokvårtlav Pyrenula nitida 
(NT) förekommer i relativt god omfattning i området. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Bokskogsområdet vid Bjärnum har bevisligen goda förutsättningar för att hysa flerta-
let av de utvalda bokarterna. Beståndet är redan idag relativt artrikt. Det ligger dess-
sutom i en region med relativt mycket skog – både bokskogar och andra typer av 
skogar – och verkar dessutom endast i mindre omfattning vara påverkat av luftburna 
föroreningar. Därför finns framtida möjligheter att moss- och lavfloran kan utvecklas 
ännu mer. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Detta skogsområde lämpar sig, tack vare goda förutsättningar för en rik epifytflora, 
mycket väl för framtida övervakningsinsatser. 
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Häckeberga 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

5,4 3,0 648 216 5 23 0,04 
 
Beskrivning 
De undersökta skogarna vid Häckberga är belägna strax öster om Genarp i ett mark-
avsnitt som genomkorsas av ett mindre vattendrag. Trädskiktet är överlag dominerat 
av bok men bitvis finns ett större inslag av andra trädslag främst ask eller alm. Många 
av askarna förefaller att vara svårt angripna av askskottsjukan. Då inventeringen 
gjordes i oktober var det dock svårt att avgöra om träden var nyligen döda eller fort-
farande vid liv. På sikt är det dock sannolikt att andel ask kommer att reduceras 
kraftigt. En påfallande stor andel av träden är normalträd något som troligen indike-
rar att den undersökta skogen ännu är ganska ung. Moss- och lavfloran är relativt 
outvecklad med relativt få artnoteringar gjorda. Flera av noteringarna som gjorts, 
exempelvis av den rödlistade (NT) stiftklotterlaven Opegrapha vermicellifera, har 
gjorts på grövre riksbarkträd, främst ask. På bok har i stort sett bara glansfläcken 
Arthonia spadicea noterats.  
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Den undersökta skogen är i nuläget inte riktigt gammal nog för att hysa merparten 
av de utvalda bokarterna. Då Häckebergaområdet generellt är ett intressant skogs-
område finns möjlighet att moss- och lavfloran kan utvecklas positivt i takt med att 
beståndsåldern ökar.  
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Moss- och lavfloran är i dagsläget relativt dåligt utvecklad men en framtida förbätt-
ring kan eventuellt förväntas. Detta gör att området vid Häckeberga kan vara intres-
sant för framtida övervakningsinsatser. 
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Verkeåreservatet 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

1,9 1,9 328 172,6 6 80 0,24 
 
Beskrivning 
Det undersökta skogsområdet är uppdelat i två separat delytor, båda belägna i 
Verkeåns dalgång intill Väntalängan. Trädskiktet innehåller bitvis relativt mycket 
barrträd vilket gör att angivelserna ovan inte speglar hela trädskiktet utan endast 
förekomsten av lövträd. Bland dessa dominerar bok kraftigt medan ek förekommer 
som ett mindre inslag. Rötade och senvuxna träd är förhållandevis vanliga och sko-
gen har bitvis en intressant struktur. Moss- och lavfloran innehåller i dagsläget 6 av 
de utvalda bokarterna men alla utom glansfläcken Arthonia spadicea noterades endast 
som enstaka förekomster. Den rödlistade bokvårtlaven Pyrenula nitida noterades på 
två träd.   
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
De bokdominerade skogarna i Verkeåns dalgång har sannolikt goda förutsättningar 
att hysa utvalda bokarter, åtminstone på lite sikt. Bestånden är belägna i en skyddad 
dalgång där mikroklimatet sannolikt oftast är relativt fuktigt. I takt med att trädskik-
tet generellt blir äldre kan man tänka sig att merparten av noterade arter expanderar 
i beståndet och kanske kan även ytterligare arter vandra in.  
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Eftersom det sannolikt finns en viss potential för utveckling av både art- och individ-
rikedom bland de epifytiska mossorna och lavarna, är det lämpligt att detta område 
även fortsättningsvis inkluderas i övervakning av utvalda bokarter. 
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Bjära 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

8,9 3,0 503 167,6 5 58 0,12 
 
Beskrivning 
Lövskogarna vid Bjära är belägna några kilometer söder om Linderöd i Kristianstad 
kommun. Området är skyddat som naturreservat. Trädskiktet är mycket varierat 
med avseende på trädslagssammansättning. Bok dominerar visserligen men här finns 
ett relativt stort inslag av flera andra trädslag såsom alm, ask, avenbok, ek, lind och 
lönn. En ganska stor andel av inventerade träd är att betrakta som normalträd men 
det finns även en del rötade och senvuxna träd. Merparten av alla noteringar av ut-
valda bokarter gäller glansfläck Arthonia spadicea. Övriga fyra arter har endast enstaka 
noteringar. Bokvårtlaven Pyrenula nitida svarar för två av dessa medan övriga utgörs 
av mossor. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Trädskiktet i det undersökta området består idag till en stor del av så kallade ”nor-
malträd” vilket möjligen kan vara en indikation på att trädskiktet är av lite yngre 
karaktär. Förekomst av ett antal av de utvalda bokarterna indikerar dock att vissa 
förutsättningar för de utvalda arterna finns. Sannolikt kan dess förutsättningar för-
bättras i framtiden i takt med att trädskiktet åldras och andelen äldre, rötade träd 
ökar. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Då man kan misstänka att naturvärdena med avseende på epifytiska mossor och lavar 
är under utveckling kan det vara lämpligt att inkludera detta område i fortsatt över-
vakning. Rimligen finns det i detta område en viss utvecklingspotential. 
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Skärsjön 03D 9e 08 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

1,8 1,8 448 248,9 9 138 0,31 
 
Beskrivning 
Det undersökta bokskogsområdet är beläget på en mindre åsrygg mellan Skärsjön 
och Malmsjön strax öster om Vittsjö tätort. En stor del av omgivningarna består av 
planterade barrbestånd. Trädskiktet består uteslutande av ek och bok där bok utgör 
ungefär två tredjedelar och ek ungefär en tredjedel. Ungefär hälften av de inmätta 
träden utgörs av så kallade normalträd. Rötade träd utgör en förhållandevis stor del 
av de resterande 50 procenten. Området har en förhållandevis artrik epifytflora med 
fynd av många av de utvalda bokarterna. De flesta noteringarna har havstulpanlav 
Thelotrema lepadinum och platt fjädermossa Neckera complanata medan glansfläcken 
Arthonia spadicea, som i många andra bestånd är den vanligaste arten, har förhållan-
devis få noteringar. Nämnas bör också fynd av de rödlistade arterna bokvårtlav Py-
renula nitida och bokkantlav Lecanora glabrata. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Då området redan idag har en relativt artrik flora av epifytiska mossor och lavar får 
man anse att området är mycket lämpligt att hysa utvalda bokarter. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Området är, tack vare sin artrikedom och de fysiska förhållandena, mycket lämpligt 
att inkludera i fortsatt övervakning. 
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Färgeshult 04E 0a 54 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

1,8 1,8 188 104,4 7 23 0,12 
 
Beskrivning 
Det undersökta området ligger strax söder om gården Färgeshult längs riksväg 15 
mellan Boalt och Lönsboda, ca 2 km öster om Boalt. Markerna runt gården ger ett 
småskaligt intryck och verkar skötas med försiktiga och hänsynsfulla brukningsme-
toder. Trädskiktet i skogsmarken består till övervägande del av bok men även ek och 
avenbok uppträder relativt frekvent. Visst inslag finns också av ask (ett grovt, hamlat 
träd) och lind. Drygt hälften av de inventerade träden är så kallade normalträd. Rö-
tade träd är relativt vanliga. Området har en förhållandevis artrik epifytflora men 
trots att 7 av de utvalda bokarterna noterades har varje art endast få fynd. Nämnas 
bör särskilt den rödlistade bokfjädermossan Neckera pumila och bårdlaven Nephroma 
parile. Båda arterna har relativt få fynd i Skåne i den genomförda inventeringen.    
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
I området förekommer flera av de utvalda bokarterna, även sådana som annars är 
ovanliga i undersökingen. Bevisligen finns därmed förutsättningar att hysa de utvalda 
arterna. Förekomstmönstret, med flera krävande arter men endast med få fynd av 
respektive art, är dock mycket ovanligt och dessutom lite svårt att förklara. Normalt 
har man i artrikare områden ett ”pyramidformat” förekomstmönster där vissa arter 
förekommer allmänt och bildar en bas i pyramiden medan andra, ofta mer krävande 
arter, gradvis blir allt ovanligare. Här saknas pyramidens bas och vad som finns är 
endast en bred topp. Detta mönster är svårt att förklara.  
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Området har utan tvivel en god utvecklingspotential. Trädskiktet är moget och 
artrikedomen är relativt god även om individrikedomen är mer begränsad. Det är 
därför väl motiverat att inkludera detta område i framtida övervakning. 
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Häggeryda 03d 8j 15 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

0,9 0,9 48 53,3 1 3 0,06 
 
Beskrivning 
Det undersökta området är beläget vid Häggeryda strax öster om Glimåkra sam-
hälle. Området utgörs av en äldre ekhage under igenväxning. Merparten av träden 
utgörs av vidkroniga ekar av äldre karaktär och endast ett fåtal av inventerade träd är 
bokar. Merparten av de inventerade träden har inga synliga tecken på röta men detta 
kan vara svårt att avgöra ibland när det gäller äldre ekar. Dessa kan vara ihåliga eller 
koloniserade av rötsvampar utan att detta syns på utsidan. Floran av utvalda bokarter 
är dåligt utvecklad och endast tre noteringar av glansfläck Arthonia spadicea gjordes.  
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Visserligen kan vissa av de utvalda bokarterna även växa på ek och i takt med att 
igenväxningsgraden ökar kan möjligen förutsättningarna för de utvalda bokarterna 
också öka något i framtiden. Generellt måste dock förutsättningarna för de utvalda 
bokarterna bedömas som mycket begränsade. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Området, med sin karaktär av igenväxande ekhage, skiljer sig kraftigt från andra 
bestånd som inventerats inom ramen för denna undersökning. Av det skälet är det 
inte lämpligt at inkludera detta (eller liknande) område i framtida övervakning. 

Fagerhult 04D 0c 01 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

1,3 1,3 315 242,3 6 235 0,75 
 
Beskrivning 
Det undersökta beståndet är beläget i ett skogsdominerat landskap några kilometer 
öster om Skånes Fagerhult i norra Skåne. Omgivningarna utgörs dels av barrskogar 
men också av avverkade ytor. Trädskiktet domineras av bok men här finns också ett 
visst inslag av ek. Rötade träd är i majoritet och till och med vanligare än normal-
träd. Lövträdskräfta är vitt utbrett i beståndet och många träd är påverkade. Floran 
av utvalda bokarter är relativt artrik men vad som är än mer påtagligt är antalet träd 
med artnoteringar. Varje trädstam har i genomsnitt 0,75 noteringar av utvalda arter, 
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något som för skånska förhållanden är mycket högt. Än mer anmärkningsvärt blir 
detta faktum eftersom inga av dessa noteringar utgörs av glansfläck Arthonia spadicea. 
Värt att notera är fynd av de rödlistade arterna lunglav Lobaria pulmonaria och bok-
vårtlav Pyrenula nitida. Värt att nämna är också att havstulpanlaven Thelotrema lepadi-
num noterades på 162 av 315 träd.  
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
De många noteringarna av utvalda bokarter är en uppenbar indikation på att förhål-
landena för dessa arter är goda i området. Mängden rötade träd indikerar att detta är 
ett bestånd med lite äldre trädskikt.  
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Området är med sin artrikedom ytterst lämpligt att inkludera i fortsatt övervakning. 

Fyledalen  
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

26,5 3 702 234 3 164 0,23 
 
Beskrivning 
Det undersökta skogsområdet är beläget i en nordvettande sluttning ned mot Fyle-
dalen strax norr om Lyckås några kilometer väster om Benestad. Omgivningarna 
domineras av åkermark även om det i själva Fyledalen finns en del lövskog och 
öppna gräsmarker. Trädskiktet är i stort sett helt dominerat av bok (96%) även om 
det finns små inslag av ek, alm och avenbok. En betydande majoritet av träden är så 
kallade normalträd vilket möjligen indikerar att beståndet ännu inte är så gammalt.  
Av de 164 artnoteringar som gjorts är 162 glansfläck Arthonia spadicea. Övriga 2 är 
bokvårtlav Pyrenula nitida (1 notering) och guldlockmossa Homalothecium sericeum (1 
notering).  
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
Det förefaller sannolikt att trädskiktet i nuläget är något för ungt för att vara lämp-
ligt för flertalet av de utvalda bokarterna. Dessutom är beståndet beläget i en trakt 
som domineras av åkermark och där man kan misstänka att landskapets artpool vad 
gäller utvalda bokarter är av begränsad storlek. Dessutom är möjligen den lokala 
kvävebelastningen förhöjd. Det skyddae läget i en nordsluttning skulle dock kunna 
innebära att vissa förutsättningar finns för de utvalda bokarterna då trädskiktet blir 
äldre. 
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Lämplighet för fortsatt övervakning 
Artrikedomen är i dagsläget begränsad vad gäller utvalda bokarter och de framtida 
förutsättningarna för sådana arter är tveksamma. Därför kan det vara rimligt att ge 
detta område en lägre prioritet då det gäller investering i framtida övervakningsin-
satser. 

Hallandsås 03C 9g 01 
Bokare
a (ha) 

Invente-
rad area 

(ha) 

Invente-
rade träd 

Invente-
rade 

träd/ha 

Totalt 
antal 
art 

Totalt antal 
artnote-
ringar 

Antal note-
ring/stam 

12,5 3 461 153,7 4 98 0,21 
 
Beskrivning 
De undersökta skogsmiljöerna är belägna på Hallandsåsens sydsluttning strax norr 
om Rössjön vid Nordala. Området är uppdelat på flera delytor och skogarna varierar 
från plana bokmiljöer intill våtmark eller vattendrag till branta ravinskogar längs 
dalsidorna. Trädskiktet i de undersökta ytorna domineras till stor del av bok. Ett 
visst inslag av ask förekommer också. I den nordligaste ytan ingår även en mindre 
våtmark med björk och gran. Dessa har dock inte ingått i inventeringen. En bety-
dande andel av träden i de undersökta ytorna är rötade eller senvuxna vilket sanno-
likt indikerar en förhöjd beståndsålder. De utvalda bokarterna förekommer i relativt 
liten omfattning. Merparten av alla noteringar som gjorts avser glansfläck Arthonia 
spadicea. Ett fåtal noteringar har också gjorts av gulnål Chaenotheca brachypoda, platt 
fjädermossa Neckera complanata och havstulpanlav Thelotrema lepadinum. 
 
Lämplighet för att hysa utvalda bokarter 
De undersökta skogsytorna har flera av de förutsättningar, både vad gäller 
mikroklimat och struktur, som verkar krävas för att många av de utvalda bokarterna 
ska förekomma. Ändå gjordes relativt få artfynd. Det är möjligt att trädskiktet i om-
rådet trots allt är i yngsta laget. I så fall finns en betydande utvecklingspotential i 
området. 
 
Lämplighet för fortsatt övervakning 
Förmodligen finns det i områdets bokskogar en relativt god utvecklingspotential 
beträffande förekommande bokarter och därmed kan det finnas skäl att inkludera 
området vid framtida övervakningsinsatser. 
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Bilaga 1. Arter som inventeras enligt undersök-
ningstypens basnivå 

Lavar  
Svenskt namn               Vetenskapligt namn 
Glansfläck Arthonia spadicea 
Rosa lundlav Bacidia rosella 
Lönnlav Bacidia rubella 
Gulnål Chaenotheca brachypoda 
Kornig nållav  Chaenotheca chlorella 
Almlav Gyalecta ulmi 
Bokkantlav Lecanora glabrata 
Traslav Leptogium lichenoides 
Lunglav Lobaria pulmonaria 
Barkkornlav Lopadium disciforme 
Liten ädellav Megalaria laureri 
Stor knopplav Mycobilimbia pilularis 
Bårdlav Nephroma parile 
Mussellav Normandina pulchella 
Stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera 
Korallblylav Parmeliella triptophylla 
Grynig filtlav Peltigera collina 
Bokvårtlav Pyrenula nitida 
Liten blekspik Sclerophora peronella 
Havstulpanlav Thelotrema lepadinum 

Mossor 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 
Guldlockmossa Homalothecium sericeum 
Platt fjädermossa Neckera complanata 
Grov fjädermossa Neckera crispa 
Bokfjädermossa Neckera pumila 
Trädporella Porella platyphylla 
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Namn Karta Objnr. Datum Inventerare Blad av

TRÄDNTRÄDSLAGTRÄDTYP OMKR NKOORD OKOORD Arth spa Baci ros Baci rub Chae bra Chae chl Gyal ulm Leca gla Lept lic Loba pul Lopa dis Mega lau Myco pil Neph par Norm pul Opeg ver Parm tri Pelt col Pyre nit Scle per Thel lep Anti cur Homa serNeck comNeck cri Neck pumPore pla

.

740731-001
Understrykning

740731-001
Maskinskriven text
Bilaga 2. Fältblankett.



 

Miljöövervakning av skånska bokskogar 
2011-2014 

 

Under 2011-2014 inventerades bokskog inom den regionala miljöö-

vervakningen. Syftet är att följa tillståndet för Skånes värdefulla bok-

skogar. Inventeringen har skett i samarbete med Blekinge, Halland och 

Kronobergs län.  
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