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Förord
Detta kompendium har tagits fram för att användas inom Nationell Inventering av Landskapet
i Sverige (NILS). Det primära syftet med kompendiet är att det ska användas som
bestämnings- och referenslitteratur av fältpersonalen i samband med NILS fältinventering av
grova träd i ängs- och betesobjekt (Glimskär m fl 2006). I kompendiet ingår samtliga lavarter
på grova träd som inventeras i fält. I NILS inventeras främst vanligt förekommande arter som
indikerar höga naturvärden i betesmarker.
NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket.
NILS ingår i programområde landskap. Ängs- och betesinventeringen som ingår i NILS
finansieras av Jordbruksverket. Syftet med NILS är att följa upp nationella miljökvalitetsmål
för olika naturtyper och att visa om genomförda miljöskyddsåtgärder leder till önskade
förbättringar eller inte.
Arbetet med detta kompendium har utförts av Naturcentrum AB på beställning av
Institutionen för Skoglig Resurshushållning och Geomatik, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Umeå.
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Matt pricklav Arthonia pruinata
Beskrivning

Skorplav med relativt tjock, smutsvit till
ljust gråbrun eller svagt rosa, uppsprucken
bål som innehåller Trentepohlia-alger. De
kantlösa fruktkropparna (apothecierna) är
insänkta, upp till 1 mm breda, rosa eller bruna och har en tjock vit beläggning
(pruina).
Förväxlingsarter: Gammelekslav Opegrapha illecebrosa och daggklotterlav O. lycea, vilka båda har
vitare bål. Grå skärelav Schismatomma decolorans
har brunaktiga ﬂäcksoral och saknar apothecier.
Följearter: Ett ﬂertal skorplavar på jätteek, t.ex.
grå skärelav Schismatomma decolorans, gammelekslav Opegrapha illecebrosa, spiklavar Calicium,
gul dropplav Cliostomum corrugatum, sotlav
Cyphelium inquinans m.ﬂ.

Ekologi

Matt pricklav förekommer framförallt på
grov och hård bark av gamla jätteekar,
men enstaka fynd har gjorts på grov bark
av andra ädellövträd. Laven växer både på
solitära träd och på träd i hagmarker, parker
eller glesa ädellövskogar. Den trivs bäst i
halvskugga och oftast ﬁnner man den i en
smal zon mellan trädens sol- och skuggsida.
Laven missgynnas av damm från grusvägar
eller åkrar och trivs inte i stark konkurrens
från andra lavar.

Utbredning

Sällsynt i södra Sverige, norrut till Halland,
Östergötland och Gotland

–3–

���������������

�������������������

Vitskivlav Buellia (Diplotomma) alboatra
Beskrivning

Skorplav med grå till vit, slät,
sprickig eller vårtig bål. Den uppträder ofta som små ﬂäckar, men
kan ibland täcka ﬂera kvadratdecimeter. Fruktkropparna (apothecierna) är svarta, först insänkta i
bålen men blir snart välvda. De är
ofta pruinösa och har ljusa bålrester
på kanterna.
Förväxlingsarter: Buellia pharcidia
som har större och inte så högt välvda
apothecier med tjockare och längre
bestående kant, samt avvikande sporer.
Följearter: Blekspikar Sclerophora,
almlav Gyalecta ulmi.
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Ekologi

Vitskivlav växer såväl på lövträd som på sten. Den
är främst knuten till gamla och grova lövträd i
öppna lägen. Framförallt växer den på hamlade träd
i äldre lövängar, hagmarker etc. där den ibland uppträder mycket rikligt runt hela stammen. Den växer
även på bok och har då ofta mycket små apothecier.
Arten tycks i viss mån vara gynnad av näringsrikt
stoft från omgivande vägar eller åkrar.

Utbredning

Som trädlevande epifyt är laven begränsad till södra
Sverige (östlig tendens) med en nordgräns i mellersta Uppland. Som stenväxande har den en större
större utbredning i landet.
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Gulpudrad spiklav Calicium adspersum
Beskrivning

Knappnålslav med upp till
1 mm höga fruktkroppar
(apothecier). Huvudet är
mycket stort och kan bli
3 ggr så brett som skaftet.
Spormassan är svart. Arten
känns igen på en gul eller
gulgrön beläggning (pruina)
på huvudets ovansida. Bålen
är ganska tjock och oregelbunden, grynig eller vårtig,
ljusgrå till mörkt gröngrå.
Förväxlingsarter: Ekspik Calicium quercinum
som är kolsvart på huvudets översida men har
en vit pruina på underisdan.

Följearter: Rostﬂäck Arthonia vinosa, brun
nållav Chaenotheca phaeocephala, gul dropplav
Cliostomum corrugatum, gammelekslav Opegrapha illecebrosa, grå skärelav Schismatomma
decolorans, rosa skärelav S. pericleum.

Ekologi

Gulpudrad spiklav växer främst på barken
av gamla jätteekar, men förekommer även
på andra gamla lövträd, t.ex. lind, alm och
klibbal. Vanligen på grovsprickig, torr ekbark men även på partier med död, blottad
ved. Laven påträﬀas på såväl solitära träd
i öppna hagmarker som på gamla döende
träd i igenväxande, mer slutna, skogsbestånd. Ofta på stammens nordsida, men
undviker ytor kraftigt exponerade för regn
och dropp. Under gynnsamma förhållanden kan den täcka stora ytor av gamla ekar.

Utbredning

Gulpudrad spiklav följer eken upp till den
naturliga norrlandsgränsen och är vanligast
i områden med stora bestånd av gamla
jätteekar. Några enstaka fynd är kända norr
om ekens nordgräns, t.ex. i Gästrikland.
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Ekspik Calicium quercinum
Beskrivning

Knappnålslav med små, 0,71,0 mm höga, fruktkroppar
(apothecier) och en matt,
grå, tämligen tjock och vårtig
bål. Fruktkropparna har ett
brett huvud, med en tydlig
vit beläggning (pruina) på
undersidan, och ett tjockt
svart skaft.

Förväxlingsarter: Gulpudrad spiklav Calicium
adspersumsom har gul-gulgrön beläggning på
huvudets ovansida.

Följearter: Gulpudrad spiklav Calicium adspersum, gul dropplav Cliostomum corrugatum, brun
nållav Chaenotheva phaeocephala, gammelekslav
Opegrapha illecebrosa.

Ekologi

Ekspik förekommer huvudsakligen på grov
bark och ved av gamla ekar i parklandskap,
hagmarker och lövängar. Arten är sällsynt
på andra ädellövträd.

Utbredning

Ekspik förekommer sällsynt (eller har förekommit) i de ﬂesta län i södra och mellersta Sverige men har en östlig tendens, även
om den inte är funnen på Gotland. Den är
känd från Skåne i söder till Dalälvsområdet
i norr.
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Brun nållav Chaenotheca phaeocephala
Beskrivning

Knappnålslav med små, 0,51,2 mm höga, fruktkroppar
och en välutvecklad bål som
är vårtlik till fjällig, olivaktigt gröngrå eller grönbrun.
Fruktkropparna har ett relativt brett huvud där undersidan är intensivt lysande gul
eller gulgrön av en kraftig
beläggning (pruina). Denna
står i skarp kontrast mot den
mörkbruna spormassan och
det bruna skaftet.
Förväxlingsarter: Små exemplar saknar ibland
bål och kan vara svåra att skilja från parknål
Chaenotheca hispidula, vilken emellertid har
orangefärgade Trentepohlia-alger i bålen vilka
syns vid skrapning. Brun nållav har gröna
Trebouxia-alger.

Följearter: Vitskivlav Buellia alboatra, gulpudrad
spiklav Calicium adspersum, gul dropplav Cliostomum corrugatum, sotlav Cyphelium inquinans,
gammelekslav Opegrapha illecebrosa, grå skärelav
Schismatomma decolorans.

Ekologi

Brun nållav påträﬀas främst på gamla ekar i
hagmarkslandskap, gårdsmiljöer och ängar.
Sällsynt på ask, alm, al, lind och bok.
Laven sitter ofta på stammarnas mer solexponerade sidor. Den förefaller vara gynnad
av näringsrikt damm och av starkt solljus. I
norra Sveriges skogsland förekommer den
sällsynt på gamla björkar och torrtallar.

Utbredning

Brun nållav har en vid utbredning och påträﬀas i nästan hela Sverige (östlig tendens).
Den har dock en sydlig tyngdpunkt och
norr om den naturliga norrlandsgränsen är
den påtagligt sällsynt. Numera förekommer
den främst i områden med jätteekar.
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Gul dropplav Cliostomum corrugatum
Beskrivning

Skorplav som vanligen är
sammansatt av tre olika
strukturer och färger: en
grågrön fjällig bål, ljusgula
eller gulbruna fruktkroppar (apothecier) samt
svarta uppskjutande pyknid
(förökningsorgan). Apothecierna är 0,5-1,2 mm stora
och kan ibland saknas. Det
bästa kännetecknet är förekomsten av påfallande stora
svarta pyknid, vilka sitter på
bålvårtorna och blir upp till
0,6 mm stora.

Förväxlingsarter: En närstående art är Cliostomum leprosum, som förekommer på gran i fuktiga skogar. Hos denna art är bålen helt upplöst
i soredier. Dropplav Cliostomum graﬃthii har
grårosa-brungrå-svartaktiga ofta olikfärgade och
lätt pruinösa apothecier, inte så vårtig bål samt
mindre pyknid.
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Följearter: Brun nållav Chaenotheca phaeocephala och andra typiska arter på grovsprickig
ekbark t.ex. gulpudrad spiklav Calicium adspersum, ekspik C. quercinum och gammelekslav
Opegrapha illecebrosa.
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Ekologi

Gul dropplav växer huvudsakligen på
gamla jätteekar i relativt öppna miljöer,
som ekhagar och lövängar. Främst på grov
bark men även på torr ved. Sällsynt på
andra ädellövträd med grovsprickig bark.
Den är också funnen på grankvistar, på ved
av alm samt på gamla trädbyggnader.

Utbredning

Främst inom ekens utbredningsområde
men med en tyngdpunkt i sydöstra Sverige.
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Rynkiga gelélavar Collema spp.
Beskrivning

Gelélavar med mörkt olivgrön eller nästan svart bål
som sväller i väta. Gruppen
kännetecknas av en relativt
tjock och stor bål som är
rynkig, gropig-vårtig med
radiärt utstrålande åsar, ofta
med ett rosettartat växtsätt.
Bålen är mellan 2-15 cm i
diameter och innehåller blågrönalger (cyanobakterier).
Artbestämning bör göras på
torra exemplar.
Arter: Liten aspgelélav C. curtisporum, stiftgelélav C. furfuraceum, läderlappslav C. nigrescens,
aspgelélav C. subnigrescens.

Följearter: Lunglav Lobaria pulmonaria, skinnlav Leptogium saturnium, njurlavar Nephroma,
korallblylav Parmeliella triptophylla, späd
brosklav R. sinensis, blylav Degelia plumbea m.ﬂ.

Ekologi

Rynkiga gelélavar är huvudsakligen
trädlevande (epifyter). De växer på bark
av gamla lövträd och kan ibland sitta högt
upp på stammen eller i grenverket. De är
ljusgynnade samtidigt som de kräver hög
luftfuktighet. Arterna förekommer dels i
sydsvenska ädellövskogar, dels i sena lövsuccessioner i barrskogslandskapet, t.ex. i
blandskogar med asp och sälg. Några lämpliga miljöer är strandskogar, sumpskogar,
berg- och rasbranter samt gamla lövträd i
halvöppet läge.

Utbredning

Rynkiga gelélavar förekommer i större
delen av landet, men är ovanliga överallt.
De sknas i de mest sydliga och nordliga delarna. Isolerade förekomster ﬁnns på Öland
och Gotland.
–9–
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Släta gelélavar Collema ﬂaccidum-coll.
Beskrivning

Gelélavar med mörkt olivgrön eller nästan
svart bål som sväller i väta. De är relativt
storväxta och kännetecknas av en slät, tunn
bål med bladlika och breda lober som är
löst fästade vid underlaget. Fruktkroppar
(apothecier) är sällsynta. Bålen blir upp till
ca 5 cm stor och innehåller blågrönalger
(cyanobakterier). I torrt tillstånd är bålen
tunn med likartad färg på över- och undersidan. Artbestämning bör göras på torra
exemplar.
Arter:
Slanklav C. ﬂaccidum (övre bilden)
Grynig gelélav C. subﬂaccidum (nedre bilden)
Förväxlingsarter: Grynig gelélav kan lätt förväxlas med skinnlav Leptogium saturnium. Denna
har emellertid en grå och luden undersida,
vilket kan vara svårt att se i fuktigt tillstånd.

Ekologi

Släta gelélavar förekommer som trädlevande nästan
enbart på barken av gamla, grova lövträd, t.ex. ask, ek,
lönn, alm, bok och asp. De påträﬀas t.ex. i ädellövskogar, berg- och rasbranter, sumpskogar, lövrika strandskogar med asp samt i sena lövsuccesioner i barrskog.
De är ljusgynnade men kräver också hög luftfuktighet.

Utbredning

Släta gelélavar förekommer tämligen sällsynt i hela
landet på träd. Slanklav C. ﬂaccidum förekommer
emellertid ganska allmänt på översilade klippor i sydvästra Sverige.
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Sotlav Cyphelium inquinans
Beskrivning

Skorplav med små urnlika
fruktkroppar (apothecier)
med svart spormassa som
svärtar vid beröring. Fruktkropparna är oskaftade, ca
1,5-2,5 mm breda och har
en vit pruinös skålkant. De
sitter ovanpå eller något
nedsänkta i en tjock, vårtigknölig, rent grå bål. Sotlavar
är nära släkt med knappnålslavar, vilka har skaftade
fruktkroppar.
Förväxlingsarter: Liten sotlav C. karelicum, som
fr.a. växer på gamla granar i sumpskog, har en
svagt grönaktig bål och mindre fruktkroppar (ca
0,4-1,0 mm breda).

Följearter: Nästlav Bryoria furcellata, gulpudrad
spiklav Calicium adspersum, brun nållav Chaenotheca phaeocephala, gul dropplav Cliostomum
corrugatum m.ﬂ.

Ekologi

Sotlav förekommer på näringsfattigt substrat, framförallt på torr ved (lignum) och grovsprucken bark av jätteekar, vårtbjörk och gran. Ett förr betydligt vanligare
substrat var obehandlat virke i det gamla odlingslandskapet, t.ex. gamla trälador och stoplar. Motsvarande
växtplatser i skogslandskapet är torrträd och torra,
avbarkade grenar av barrträd, vilka stått ljusexponerade
under lång tid. Laven trivs fr.a. i ljusöppna miljöer.

Utbredning

Sotlav har en vid utbredning och ﬁnns i nästan hela
landet, men arten avtar i frekvens norröver. Den är
fortfarande ganska vanlig i östra Småland på bl.a. trägärdesgårdar. I övrigt är arten mindre allmän.
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Almlav Gyalecta ulmi
Beskrivning

Skorplav med en tunn, ljusgrå-vitaktig bål
som mer eller mindre täcks av en mängd
små urnlika fruktkroppar (apothecier).
Dessa är ca 0,6-2 mm stora och har en
tegelröd-rödbrun disk med en tjock vit
kant som spricker upp i ett regelbundet,
kugghjulslikt tandat mönster. Bålen innehåller orangefärgade Trentepohlia-alger som
syns vid skrapning. Arten kan täcka stora
ytor på gamla lövträd och färgar då barken
karakteristiskt gråvit eller ljust gröngrå.
Förväxlingsarter: Olika kantlavar Lecanora,
vilka innehåller grönalger med grön färg när
man repar bålen.

Ekologi

Följearter: Vitskivlav Buellia alboatra, traslav Leptogium lichenoides, lunglav Lobaria
pulmonaria, ädellav Megalaria grossa, njurlavar
Nephroma, blekspikar Sclerophora m.ﬂ.

Almlav växer på grov bark av ädellövträd,
främst på gammal ask, alm och lönn i igenväxande eller hävdade hagmarker och lövängar. Sällan på lind, ek och bok. I huvudsak på
hamlade eller senvuxna träd. Laven är något
ljusgynnad och trivs i halvskugga i glest trädbevuxna kulturmarker. Den påträﬀas också i
mer slutna och naturskogslika ädellövskogar.
Den skyr nitratpåverkan, liksom damm- och
stoftimpregnering, varför man sällan hittar
den på träd i alléer eller intill åkermark.

Utbredning
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Almlav förekommer främst i södra Sverige upp till den naturliga norrlandsgränsen. Arten är sällsynt. Mest frekvent
är den i regioner med långvariga och i sen tid bevarade
hamlingstraditioner. Laven är därför vanligare i Götalands
skogsbygder än i södra Sveriges slättbygder.
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Gammelekslav Lecanographa amylacea
Beskrivning

Skorplav som vanligen bildar 3-10 cm stora
ljusa ﬂäckar på barken av gamla ekar. Bålen
är kritvit och matt, ﬁnmjölig och avgränsas ofta av en tunn brunaktig ytterkant. På
ytan ﬁnns ofta små mörkt bruna gryn som
troligen utgör fruktkroppsanlag. Fruktkroppar (apothecier), som sällan påträﬀas, är mer
eller mindre täckta av en vit pruina, oregelbundet formade, upp till 0,6 mm breda och
insänkta i bålen.
Förväxlingsarter: Ekpricklav Arthonia byssacea,
men denna har svarta pyknid med vit kant. En
annan snarlik art är matt pricklav Arthonia pruinata som dock har en gulaktig eller grårosa bål.
Följearter: matt pricklav Arthonia pruinata, grå
skärelav Schismatomma decolorans, brun nållav
Chaenotheca phaeocephala, gulpudrad spiklav
Calicium adspersum, gul dropplav Cliostomum
corrugatum m.ﬂ.
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Ekologi

�������������������

Gammelekslav förekommer nästan enbart på
grov skrovlig bark av mycket gamla och grova
jätteekar. Man ﬁnner den fr.a. i barkspringor
på den beskuggade, nedre delen av stammen
som är skyddad från direkt regn. Den påträffas i såväl öppna hagmarker som i glesa skogar
där det ﬁnns inslag av jätteekar.

Utbredning

Gammelekslav förekommer sällsynt från södra Sverige och
upp till Mälardalen. Den är valigast i östra Sverige.
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Traslav Leptogium lichenoides
Beskrivning

Liten bladlav som kännetecknas av att bålen är krusigt
uppﬂikad (trasig). Den har
små, upp till 5 mm breda,
uppåtstående lober med uppsplitsade kanter. Översidan
är brunaktig till blågrå och
ibland svagt rynkad, undersidan på nedliggande lober
är ofta blekare. Fruktkroppar
(apothecier) förekommer
sällsynt. Algdelen utgörs av
blågrönalger (cyanobakterier).
Följearter: Lunglav Lobaria pulmonaria, bårdlav
Nephroma parile, gelélavar Collema spp., blylav
Degelia plumbea, m.ﬂ.

Förväxlingsarter: Andra små skinnlavar Leptogium. Dessa saknar dock kombinationen av
uppsplitsad kant och relativt breda lober. På
strandnära klippor i västra Sverige förekommer
den närstående kustskinnlaven L. magnussonii
som skiljer sig från traslav genom bredare lober
och stiftlika isidier på bålens ovansida.

Ekologi

Traslav växer i mossmattor på basen av
gamla lövträdsstammar, mest av ädellövträd
som ask, alm och ek. Den förekommer
även på marken i kalkrikt grus och på
kalkhaltiga stenblock. Laven växer gärna
inprängd bland mossor ock kan därför vara
svår att upptäcka. Den bildar då svarta
”tufsar” insnärjda i mossﬁlten, vanligen
längst ner på gamla lövträd. Många lokaler
ligger i trädbevuxna kulturmarker samt i
glesa lundar och strandlövskogar.

Utbredning

Tämligen allmän i olika miljöer över hela landet. På lövträd dock sällsynt och bara påträﬀad på ädellövträd i södra
och mellersta Sverige upp till norrlandsgränsen.
– 14 –
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Skinnlav Leptogium saturninum
Beskrivning

Bladlav med svart, ca 2-10
cm stor bål. Loberna är upp
till 205 cm breda, rundade
och har gråsvart översida.
undersidan är ljusgrå och
karaktäristiskt ﬁltluden
genom tätt ställda gråvita
korta hår, vilka syns bäst på
torra exemplar. På översidan
utvecklas svarta, mjöligtgryniga eller stiftlika isidier
över hela ytan. Fruktkroppar
(apothecier) är sällsynta.
Algdelen utgörs av blågrönalger (cyanobakterier).
Förväxlingsarter: Gelélavar Collema spp. vilka
i väta är mer gelatinösa och saknar skinnlavens ljusgrå och ludna undersida. På mycket
gamla exemplar av skinnlav försvinner ibland
undersidans ludd och den kan då lätt förväxlas
med stiftgelélav Collema furfuraceum eller grynig
gelélav C. subﬂaccidum. Stiftgelélav har dock
karakteristiska åsar och blåslika upphöjningar.

Följearter: Aspgelélav Collema subnigrescens och
andra gelélavar, lunglav Lobaria pulmonaria,
bårdlav Nephroma parile, västlig njurlav N.
laevigatum, fällmossa Antitrichia curtipendula
m.ﬂ.

���������������
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Ekologi

Skinnlav förekommer på diverse lövträd,
främst på gammal asp. Den växer ofta i
friska eller något fuktiga blandskogar, t.ex.
i gamla lövbrännor och granskogar med
inslag av äldre aspar. Ofta växer den i ögonhöjd eller en bit upp på stammarna. Den
förekommer även i öppna kulturmarker
på hamlade ädellövträd och vårdträd, t.ex.
på lönn, ask och alm. Laven växer ibland
även på lodytor och block som innehåller
kalkrika eller basiska bergarter.

Utbredning

Hela landet nedanför fjällkedjan. Mindre allmän eller sällsynt i de ﬂesta trakter, men kan lokalt uppträda rikligt.
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Lunglav Lobaria pulmonaria
Beskrivning

Bladlav med stor bål som har
djupt inskurna och kantiga lober.
I väta intensivt grön, men blir
som torr grågrön eller brun,
något glatt och glänsande. Ytan
är gropig och har ett nätverk
av förgrenade åsar, vilka får
mjöliga soral eller stiftlika isidier.
Undersidan är ljusbrunt ﬁltluden
med mellanliggande ljusa, nakna
bucklor. Laven sitter vanligen
löst fästad mot underlaget och
loberna viker sig ofta utåt. I
sällsynta fall är laven fertil och
Förväxlingsarter: Skrovellav Lobaria scrobiculata, vilken är
har små rödbruna apothecier.
blågrå i väta eftersom den enbart innehåller blågrönalger.
På bålytan kan även ﬁnnas små
Den har spridda soral med blågrå färg samt mer rundade
svarta skivlika bildningar som
lober med matt och något sträv yta.
liknar apothecier men som är en
Följearter: Gelélavar Collema, blylav Degelia plumbea, almlav parasitisk svamp, Plectocarpon
Gyalecta ulmi, skinnlavar Leptogium, örtlav Lobaria virens,
lichenum. Lunglav innehåller ett
skrovellav L. scrobiculata, njurlavar Nephroma m.ﬂ.
dominrande skikt av grönalger
samt ﬂäckvisa anhopningar av
���������������
kväveﬁxerande cyanobakterier.
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Ekologi

Lunglav växer i många miljöer, fr.a. på gamla lövträd men
även på fuktiga block och klippor. Den föredrar ett fuktigt
lokal- eller mikroklimat men är också beroende av god ljustillgång. I södra Sverige främst på ädellövträd i äldre skog eller
på fristående träd i odlingslandskapet. I barrskogsdominerade
trakter och i norra Sverige huvudsakligen på gammal grov asp,
sälg och rönn i naturskogar. I Norrland även på stenblock och
klippor samt någon gång vårtbjörk och gran.

Utbredning

Spridd över hela landet, men ovanlig i många slättbygder och
områden med torrt klimat. Har minskat kraftigt under 1900talet, främst som en följd av modernt skogsbruk, men även
luftföroreningar är en bidragande orsak. Numera vanligast i
Norrlands inland och i vissa delar av sydvästra Sverige.
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Skrovellav Lobaria scrobiculata
Beskrivning

Bladlav med upp till 20 cm stor
bål som har runda och breda lober.
I torrt tillstånd är laven gråaktigt
gulgrön, men blir blågrå i fuktigt
tillstånd. Ytan är matt, något sträv
och ojämnt bucklig med nätformiga
rynkor eller åsar. På ytan ﬁnns spridda soral (små uppspruckna, gryniga
blågrå ﬂäckar). Ofta förekommer
dessa så rikligt att de täcker stora
delar av bålen. Undersidan är ljusbrunt ﬁlthårig, med ljusa och nakna
ﬂäckar. Laven innehåller blågrönalger (cyanobakterier). Fruktkroppar
(apothecier) är mycket sällsynta.

Ekologi

Skrovellav växer vanligen på stammen av gamla lövträd eller på mossiga block och klippor. En typisk
växtplats är ovansidan av en snett
lutande, grov lövträdsstam. Knuten
till halvöppna miljöer med hög och
jämn luftfuktighet. I södra Sverige
ofta vid basen av mossbelupna grova
lövträd tex. lönn, ek och ask. I Norrland föredrar den sälg och rönn, men
ﬁnns även på asp och björk samt
vid vattenfall även på gran. Många
lokaler ligger nära vattendrag.

Förväxlingsarter: Lunglav Lobaria pulmonaria
som är grön i väta, glatt och något glänsande
samt har inskurna kanter.
Följearter: Lunglav Lobaria pulmonaria, njurlavar Nephroma, gelélavar Collema, skinnlav Leptogium saturninum, almlav Gyalecta ulmi m.ﬂ.

���������������
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Utbredning

Ojämnt spridd i hela landet. Vanligast i humida fjällnära
områden. Arten är numer mycket sällsynt, främst p.g.a.
luftföroreningar och modernt skogsbruk.
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Njurlavar Nephroma spp.
Beskrivning

Bladlavar med upp till ﬂera
decimeter stor bål med grön
eller brun färg. Undersidan
är ljus, barkklädd och oftast
kal. Fruktkropparna (apothecierna) sitter på undersidan
av lobspetsarna, vilka ofta är
uppvikta.
Förväxlingsarter: Njurlavarna
skiljer sig från lunglavar Lobaria
och ﬁltlavar Pulmonaria genom
att apothecierna sitter på
undersidan av bålens uppvikta
lobändar.

norrlandslav Nephroma arcticum

Följearter: Lunglav Lobaria pulmonaria,
skinnlav Leptogium saturninum, skrovellav L. scrobiculata m.ﬂ.

���������������
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bårdlav Nephroma parile

Ekologi

Olika arter av njurlavar växer i olika miljöer: på marken bland ris och renlavar, på
mossiga klippor eller på barken av gamla
mossiga lövträd.

Utbredning

Njurlavar är tämligen allmänna i olika
miljöer över hela landet.
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Grynig ﬁltlav Peltigera collina
Beskrivning

Bladlav med stor, blygrå till
brunaktig bål som har djupt
inskurna lober med krusiga
kanter, vilka är karakteristiskt mjöligt gryniga (sorediösa). Undersidan är ljus
med markerade ådror och
kraftiga rotliknande fästorgan (rhiziner). fruktkroppar
(apothecier) är sällsynta och
bildas bara under optimala miljöbetingelser. Laven
innehåller blågrönalger
(cyanobakterier) och är en
av de mindre arterna bland
ﬁltlavar.
Följearter: Gelélavar Collema, lunglavar Lobaria,
njurlavar Nephroma, fällmossa Antitrichia curtipendula, platt fjädermossa Neckera complanata
m.ﬂ.

Förväxlingsarter: Bårdlav Nephroma parile som
också har kantsoral, men denna saknar ådernät
och rotlika rhiziner på bålens undersida. Från
andra ﬁltlavar skiljer den sig genom de mjöligt
gryniga kanterna. Denna karaktär ska inte förväxlas med de fjälliga isidierna hos fjällig ﬁltlav
Peltigera praetextata.

���������������

Ekologi
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Grynig ﬁltlav växer huvudsakligen vid
basen på mossbelupna, gamla lövträd. Den
kan även påträﬀas på mossiga silikatblock
och i bergbranter. Arten kräver luftfuktighet och man ﬁnner den oftast i fuktiga
äldre lövskogar eller lövrika barrskogar. I
humida delar av landet även på träd som
står mer öppet, t.ex hagmarksträd.

Utbredning

Grynig ﬁltlav förekommer i nästan hela landet men är
vanligast i sydvästra Sverige.
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Grå skärelav Schismatomma decolorans
Beskrivning

Skorplav med slät, ljust brungrå
eller rent grå bål, vilken täcks av
smutsgrå till lätt brunaktiga eller
rosagrå soral (mjöligt uppspruckna
ﬂäckar). Laven kan täcka stora ytor
av grovbarkiga ekstammar, vars
bark då färgas brungrå eller rosagrå.
Laven innehåller Trentepohlia-alger
med gulorange färg som framträder
om bålen repas. Arten är alltid steril.
Förväxlingsarter: Matt pricklav Arthonia
pruinata som ofta är rikt fertil av pruinösa
fruktkroppar (apothecier). Ljusa former kan
likna gammelekslav Opegrapha illecebrosa, men
denna har rent vit bål med mörkbrun ytterkant,
små mörkt bruna till svarta ﬂäckar på bålen och
saknar soral.

Följearter: Matt pricklav Arthonia pruinata,
gulpudrad spiklav Calicium adspersum, brun
nållav Chaenotheca phaeocephala, gammelekslav
Opegrapha illecebrosa, rosa skärelav S. pericleum
m.ﬂ.

Ekologi

Grå skärelav växer på barken av mycket
gamla och grova jätteekar i halvöppet eller öppet läge. Någon gång påträﬀas den
även på andra lövträd. Arten har likartade
krav som gemmalekslav och de växer ofta
tillsammans.

���������������
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Utbredning

Huvudutbredning i sydöstra Sverige och
påträﬀas tämligen sällsynt från Skåne till
Uppland.
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Rosa skärelav Schismatomma pericleum
Beskrivning

Skorplav som bildar små, ofta knappt
centimeterstora, ljusa ﬂäckar på lövträdsbark. Bålen är ljusrosa till gråvit, tunn
och mjölig. Fruktkropparna (apothecierna) är svarta men ibland täckta av
en vit tunn gråvit beläggning (pruina).
De är upp till 1 mm stora, lätt välvda,
oregelbundet rundade och har vanligen
en tjock och ljus bålkant. Laven innehåller Trentepohlia-alger med gulorange färg
vilket framträder om bålen repas.
Förväxlingsarter: Om apothecier saknas är
laven svår att skilja från andra arter med
Trentepohlia-alger, t.ex. klotterlavar Opegrapha
och ﬂäcklavar Arthonia. Rödbrun klotterlav
O. refescens har ofta ljusrosa bål och apothecier med vit bålkant, vilket gör den lik rosa
skärelav. Den täcker dock oftast större barkyFöljearter: Matt pricklav Arthonia pruinata, gultor och har mindre och betydligt talrikare
pudrad spiklav Calicium adspersum, brun nållav
apothecier.
Chaenotheca phaeocephala, gul dropplav Cliostomum
corrugatum, gammelekslav Opegrapha illecebrosa
Ekologi
m.ﬂ.

Rosa skärelav förekommer på grov bark
av ek, samt på slät bark av andra lövträd, t.ex. ask och asp. Den sitter ofta på
halvgamla träd ungefär en meter upp på
stammen eller högre, gärna på nordsidan
i relativt öppna men ändå fuktiga lägen.
Arten växer i friska eller något fuktiga
hagmarker, lövängar och parker samt i
strandnära och ljusa ädellövskogar. I Norrland växer den fr.a. på gammal sälg, men
även på gran, i gamla barrnaturskogar
med hög luftfuktighet, t.ex. i nordsluttningar och vid bäckar.

Utbredning

Sällsynt och förekommer främst i lövrika kulturmarker i
sydöstra Sverige. Spridda fynd, fr.a. på sälg, har gjorts upp
till Lule lappmark.
– 21 –
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