
S
vensk B

otanisk Tidskrift 112 (6): 337–
4

0
4 (2018)

Volym 112: Häfte 6, 2018

Svenska 
Botaniska 
Föreningen

Svensk  
Botanisk  
Tidskrift

Linnés rykte upprättas

Lökgamander
Om man vill räkna ståndare 
och pistiller hos familjen krans-
blommiga får man försöka kika 
in i de tvåläppiga blomkro-
norna. Det behöver man inte 
hos arterna i släktet Teucrium. 
Deras blommor – som denna 

lökgamander Teucrium scordium 
visar – saknar nämligen över-
läpp vilket lämnar ståndare och 
pistiller fullt synliga. När man 
ändå har näsan i blommorna 
kan man notera den något obe-
hagliga, vitlöksliknande doften. 

Lök gamander är vanlig på 
öländska och gotländska fukt-
ängar och vätar men är mycket 
sällsynt i övriga Sydsverige.
foto: Marita Westerlind. – Got-
land, Grötlingbo s:n, nordsidan 
av Grötlingbo udd, 9 juli 2014.

Borstspenört identifieradSelling och växtekologins konflikter

Svenska lavnamn – hela listan



340  En okänd umbel-
lat vid Ekolsund i 
Uppland har visat 

sig vara borstspenört Laserpitium 
hispidum, en ny art för Sverige! 

403 Röd trolldruva Actaea 
erythrocarpa var, tillsam-
mans med sin svartfruk-

tiga släkting, Årets växt 2017. Ulla-Britt 
Andersson rapporterar om hur det gick.

380 En nyutkommen bok 
om den s.k. Selling-
affären har inspirerat 

tre Uppsalaekologer att ge sin sin syn på 
växtekologins historia och konflikter.

345 Amelliella 
andreae-
icola är en 

ganska nyligen beskriven 
lav som växer på snölege-
mossor Andreaea. Den mycket 
småvuxna laven syns som 
ljusbruna fläckar på den svart-
bruna snölegemossan.  

Nu har laven fått ett 
svenskt namn: brun snölege-
lav. Den fjärde upplagan av 
den svenska lavnamnslistan 
presenteras av Anders Nordin, 
Göran Thor och Janolof Her-
mansson på sid. 345.

394Under en av Botanik-
dagarna i Västmanland 
i somras besöktes det 

stora brand området. Från det nyuppförda 
utsiktstornet vid Grävlingsberget i Hälle-
skogsbrännan får man en god bild av bran-
dens omfattning.

 innehåll

fo
to

: U
lf 

A
ru

p

fo
to

: S
te

fa
n 

G
ru

nd
st

rö
m

fo
to

: G
. E

. D
u 

R
ie

tz

fo
to

: R
ut

h 
H

ob
ro

foto: Jan Andersson

mykologiska föreningar
Sveriges Mykologiska 
Förening bildades 1980 
och samlar idag cirka 530 
medlemmar, i Sverige men 

även utomlands. SMF är också ett samlande 
forum för de ungefär tjugo lokalföreningar som är 
verksamma, från Skåne till Norrbotten.

Föreningen verkar för:
• en bättre kännedom om Sveriges svampar och 

svampars roll i naturen,
• skydd av naturen och att svampplockning och 

annat uppträdande i skog och mark sker under 
iakttagande av gällande naturvårdslagar,

• att kontakter mellan lokala svampföreningar och 
svampintresserade i landet underlättas,

• att kontakt upprätthålls med mykologiska fören-
ingar i grannländerna, samt

• en samverkan med mykologisk forskning och 
vetenskap.

Verksamhet
SMF ordnar varje vår en mykologihelg i samband 
med årsmöte, då vi samlas och tar del av intres-
santa föredrag. Om höstarna genomförs olika 
kurser. Därtill kommer den årliga mykologiveckan, 
som har ambulerat runt i landet i snart fyrtio år 
nu. År 2017 inföll en särdeles gynnsam svamp-
säsong, och det året hölls mykologiveckan på 
norra Öland.

SMF arbetar även på olika sätt med invente-
ringar, övervakning, kommunikation, naturvårds-
ärenden och mycket annat. 

Tidskrift och andra publikationer
Svensk Mykologisk Tidskrift utkommer med fyra 
nummer per år. Tidskriften publicerar original-
artiklar med svampanknytning och med svenskt 

Sveriges Mykologiska Förening

Kontaktinformation
Ordförande  Hjalmar Croneborg 
(hjalmar@svampar.se)
Vice ordförande  Elisabet Ottosson  
(e.ottosson.work@gmail.com)
Kassör  Ingrid Högberg  
(ihgsvamp@gmail.com)
Redaktör för SMT  Mikael Jeppson  
(jeppson@svampar.se)
Medlemskap & webb 
Se vidare info på www.svampar.se
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Mykologiveckan på Öland 2017 slog rekord: över 
tusen arter sågs under fem dagar.

Luktchampinjon hittades som ny för Öland.

och nordeuropeiskt 
intresse. Tidskriften 
är rikt illustrerad och 
innehåller rapporter 
om intressanta arter, 
genomgångar och 
bestämningsnycklar 
till olika svampsläkten, 
texter om svampars 
ekologi och roll i natu-
ren, presentationer av 
svampar i naturvårds-
intressanta områden, 

bokrecensioner med mera. 
SMF ger också ut böcker i serien Mykologiska 

Publikationer. Hittills har det utkommit skrifter om 
bland annat skogsvaxskivlingar, ängssvampar, 
jordstjärnor och röksvampar. Böckerna säljs via 
föreningens webbutik.
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omslagsbild  Gul block-
lav är det nya svenska 
namnet på skorplaven 
Porpidia flavicunda. 

Arten hittas företrä-
desvis på silikatsten i 
våra fjälltrakter. Bålen 
är ockragul och pryds 
av talrika svarta eller 
blågrå, drygt milli meter-
stora apothecier. 

Fjärde upplagan av 
den officiella listan över 
svenska lavnamn börjar 
på sid. 345.
fo to: Ulf Arup.
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Från styrelsens senaste möte
SBF:s styrelse träffas 
fyra gånger om året, 
oftast i Uppsala där 
föreningens kansli finns. 
Ledamöterna är spridda 
över stora delar av lan-
det: för tillfället tre från 
Skåne, en från Öland, 
en från Bohuslän, en från Västergötland, tre 
från Stockholmstrakten, en från Dalarna, en 
från Medelpad och en från Västerbotten.

Vi brukar börja lördag kl. 9 och avslutar 
vid lunch på söndag. Nästan alla frågor ska-
par livliga diskussioner, men ännu har vi inte 
behövt ha någon sluten omröstning utan har 
kunnat diskutera oss fram till ett beslut. Här 
är några av de punkter på dagordningen som 
vi diskuterade senast:
•  För tillfället har vi problem med att 

anordna exkursioner och resor. Kammar-
kollegiet kräver att SBF lämnar en rese-
garanti för varje resa vi anordnar. Enbart 
för Botanikdagarna ligger resegarantin på 
ungefär 500 000  kr. Styrelsen har motsatt 
sig att SBF som ideell förening ska behöva 
ställa en sådan här garanti och vi väntar 
nu på besked från förvaltningsrätten. I 
avvaktan på beslut måste vi begränsa vår 
reseverksamhet till Botanikdagarna.

• Kansliet och vår verksamhetskoordina-
tor, Maria van der Wie, är för närvarande 
inhyrda i ett rum på Uppsala universitet 
medan lagret av böcker och tidskrifter 
ligger en bit norr om Uppsala, vilket 
inte är så praktiskt. Drömmen vore att 
ha kontors lokaler för koordinatorn och 
de medhjälpare som rycker in vid stor 

arbetsbelastning, kanske till och med ett 
rum där styrelsen kan sammanträda, och 
dessutom kunna ha lagret på promenad-
avstånd. Nu sammanträder styrelsen på 
hotell vilket naturligtvis medför extra 
kostnader. 

Styrelsen var dessutom enig om att inte 
servera alkoholhaltiga drycker vid sam-
mankomster av olika slag.  

Vi diskuterade verksamhetskoordina-
torns arbetsuppgifter och fick fram en 
lång lista som täckte två sidor. Vi lycka-
des koka ihop det till fem innehållsrika 
punkter.

• Årets växt – gullpudra – har räknats i hela 
landet och det har hittills kommit in 718  
rapporter. Kustgullpudran återfanns på en 
lokal i Skåne och polargullpudran på två 
platser i Torne lappmark. En mer detalje-
rad rapport kommer i SBT.

Till Årets växt 2019  har utsetts landets 
tre arter av tätört och en presentation 
av dem kommer i nästa häfte av SBT. Vi 
försöker alltid hitta arter som finns i hela 
Sverige, vilket inte är så lätt. Därför är det 
intressant med ett släkte där arterna finns 
i olika delar av landet.

För Årets mossa, vattenstjärna, har 
det kommit in 38  rapporter; någon Årets 
mossa för 2019  är ännu ej föreslagen.

• Vi har ju från starten deltagit i Vårkol-
len. Kjell Bolmgren, som varit fenologi-
samordnare, har tyvärr slutat vilket kanske 
betyder att SBF kommer att få ta ett 
större ansvar framöver vad gäller mark-
nadsföring och kontakter med pressen.

eva waldemarson , ordförande i SBF

  reflexion
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ria, vitknavel Scleranthus perennis och axvero-
nika Veronica spicata. Dock har vi fått rensa 
bort en hel del av den underliga umbellaten 
genom årens lopp, annars skulle inga andra 
växter ha fått plats, och vi skulle inte ha kun-
nat ställa några bilar på grusplanen.

Flera botanister har under åren försökt 
identifiera den okända växten, men utan 
att lyckas. Nu i år läste vi dock i SBT att 
en ung entusiast, Christoffer Pencak, hade 
funnit en för Norden ny stäkra, selleristäkra 
Oenanthe javanica, på Hisingen (Pencak & 
Ljungstrand 2017), och jag (Ruth) såg äntli-
gen en utväg till att få ett namn på vår växt. 
Jag tog kontakt med de två författarna, vilka 
båda visade stort intresse för att lösa ”fallet 
med den underliga umbellaten”.

Fotografier av växten skickades till Erik 
Ljungstrand, som inte direkt kunde svara på 
vad det var, men lovade att försöka studera 
fallet när mera material, helst även i frukt, 
fanns tillgängligt. Han skickade dock inom 
kort bilderna vidare till Europas förmodli-
gen främste umbellatkännare, fransmannen 
Jean-Pierre Reduron i Mulhouse, som redan 
samma dag föreslog att det kanhända skulle 
kunna röra sig om Laserpitium hispidum, en 
art från sydöstligaste Europa jämte angräns-
ande delar av Mindre Asien.

Erik jämförde våra fotografier med 
herbariematerial från Krim i Herbarium 

D
et var på sommaren 1972 som vi 
(Ruth och Gunnar) slog oss ner på 
Torpa vid Ekolsund. Vi hade under 
en längre tid letat efter ett ställe 

med stor tomt, för att ge oss möjligheter 
att odla vårt stora intresse för entomologi 
och botanik och att utveckla olika naturty-
per av lund-, torrmarks- och ängskaraktär. 
Här fanns nu en stor vildvuxen sjötomt 
(14 000 m2) vid Mälaren! Vi började med att 
fälla en stor björk, som stod på gårdsplanen, 
ett utslag av revirmarkering, som så ofta ses 
då människor flyttar till nya platser. Till och 
med stubben avlägsnades (något som vi nu 
för tiden aldrig skulle ha gjort).

Ganska tidigt, troligen blott efter något 
eller några få år, upptäckte vi att där växte 
en underlig, vitblommande flockblommig 
växt med kraftigt växtsätt (figur 1), vars rot 
luktade morot Daucus carota, men morot 
kunde det inte vara, för den hade odelat 
både allmänt och enskilt svepe. Att vi inte 
rensade bort ”ogräset” fullständigt, utan lät 
det få leva kvar, beror på att gårdsplanen 
bestående av grus har fått ge utrymme åt 
allehanda växter som tycker om denna miljö. 
Här spirar olika slag av såväl lostor Bromus 
(s.lat.) som krassingar Lepidium, stallört Ono-
nis arvensis, ginstsporre Linaria genisti folia, 
backtimjan Thymus serpyllum, vildpersilja 
Aethusa cynapium, färgkulla Anthemis tincto-

Sedan ett stort antal år tillbaka hade Ruth Hobro och Gunnar Sjödin sett en 

obekant umbellat växa på en grusplan vid Ekolsund i sydvästra Uppland, men 

trots att de hade frågat rätt många växtintresserade om vad det kunde vara för 

en växt hade de inte fått något svar. Men i somras läste Ruth i SBT om fjolårets 

fynd av en annan umbellat, selleristäkra, och bestämde sig för att ta kontakt 

med författarna, vilket ledde till att Ekolsunds-umbellaten blev bestämd, och då 

visade sig vara en ny art för Sverige: borstspenört Laserpitium hispidum. 

Borstspenört etablerad vid Ekolsund
RUTH HOBRO, GUNNAR SJÖDIN & ERIK LJUNGSTRAND
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GB (Göteborg) och kunde konstatera en 
stor överensstämmelse, men den avgörande 
karaktären, de vingade frukterna, fanns 
ännu inte utvecklad, varför en definitiv 
bestämning fick vänta. Senare på sommaren 
sände Ruth pressat fruktmaterial till Erik, 

vilket avgjorde saken: det var verkligen fråga 
om Laserpitium hispidum! Slutligen kunde 
Erik tillsammans med Ragnhild och Neil 
Crawford komma på besök till Torpa för att 
studera växten under en dag i augusti, då alla 
eventuella tveksamheter vad gällde bestäm-
ningen helt undanröjdes.

Erik hade då redan tagit kontakt med 
Thomas Karlsson samt Svenska Botaniska 
Föreningens namnkommitté, för att få 
fram ett bra svenskt namn på Laserpitium 
hispidum, och efter en hel del diskussion 
enades man om att Svengunnar Rymans 
förslag, ”borstspenört”, var det bästa, vilket 
namn infördes i Svensk Kulturväxtdatabas 
(SKUD), och nu får anses som ”officiellt 
antaget”.

figur 1. Till vänster tre blommande exemplar av 
borstspenört jämte flera yngre plantor (bladrosetter) av 
densamma på den grusiga gårdsplanen vid Ekolsund. 

Ovan ses en blommande flock av borstspenört med 
välutvecklat såväl allmänt som enskilt svepe. Lägg 
märke till den påfallande borsthårigheten. 
fo to: Ruth Hobro, 24 juni 2018.
To the left three flowering Laserpitium hispidum together 
with a number of smaller leafy plants on the gravel-yard 
at Ekolsund. Above a flowering umbel of Laserpitium 
hispidum with well-developed bracts and bractlets. The 
whole plant is markedly hispid.
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Hur känner man igen borstspenört?
Borstspenört är en upprätt, borsthårig, 
perenn (eller hos oss tvåårig?) ört med mer 
eller mindre fårade stjälkar, oftast 30–100 
cm hög vid blomningen. De nedre bladen är 
2–3-delat parbladiga, 12–22 × 8–20 cm, med 
mer eller mindre äggformiga slut segment 
om 5–25 × 4–20 mm (figur 2). Antalet flock-
strålar är som regel 20–40. Det allmänna 
svepet är 8–11-bladigt med vita hinnkanter, 
svepeblad 1–2,5 cm långa. Det enskilda 
svepet är omkring 10-bladigt, svepe bladen 
tillspetsade, med vita hinnkanter, 4–9 × 1–2 
mm långa. Blomstrålarna är 9–25, kortare 
än svepet, vanligen med långa vita hår (figur 
1). Kronbladen är  vita (men som torra efter 
pressning gula) och relativt små. Delfruk-
terna är omkring 6 mm, mer eller mindre 
trinda, tätt vithåriga som omogna, och på 
de sekundära åsarna försedda med tydliga 
vingar om ungefär 1,5 mm (figur 3). 

Flera viktiga floraverk anger felaktigt att 
borstspenörtens blommor är gula (Shishkin 

1974, Tutin 1968), medan andra, moder-
nare dito, däremot korrekt konstaterar 
att färska blommor är vita, medan de efter 
pressning ändrar färg till gula (Hedge & 

figur 2. Blad av borstspenört framväxande ur gruset. Lägg märke till de borsthåriga bladskaften. 
fo to: Ruth Hobro, 24 juni 2018.
Leaves of Laserpitium hispidum growing in the gravel. Note the hispid petioles.

figur 3. En mogen delfrukt av borstspenört med 
tydliga vingar på de sekundära åsarna. 
fo to: Erik Sjödin, 7 september 2018.
A mericarp of Laserpitium hispidum, showing its 
wings on the secondary ridges.
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Lamond 1972, Fröberg 2010). Det visade 
sig vara svårt att hitta publicerade foton av 
borstspenört i den botaniska litteraturen, 
men Pils (2006) har dock med några färgbil-
der från Turkiet av vår art.

Borstspenört är, trots att de räknas 
till samma släkte, inte alls särskilt lik vår 
inhemska spenört Laserpitium latifolium, 
utan påminner mycket mera om säfferot 
Seseli libanotis (synn. Libanotis montana, L. 
pyrenaica), vilken dock är kal och således 
saknar borstspenörtens tydliga borsthår; 
eller en (rätt stor och grov!) morot, vilken 
dock har huvudsakligen flikiga svepeblad 
i flockarna. Borstspenört luktar ungefär 
på samma sätt som morot, vilket kan leda 
tankarna åt fel håll, men de genomgående 
helbräddade såväl allmänna som enskilda 
svepebladen visar att någon Daucus-art alls 
inte kan komma i fråga.

Ej heller är varken spenört eller borst-
spenört särskilt lika den tredje arten ur 
släktet Laserpitium som har påträffats hos 
oss i Sverige, alpspenört L. halleri, som mera 
har tycke av björnrot Meum athamanticum 
eller kummin Carum carvi med sina finför-
delade blad. Alpspenört upptäcktes år 1993 
sydsydöst om Mariebergs gård i Björkviks 
socken, ej långt från sjön Yngaren i sydväs-
tra Södermanland av Bo Karlsson (Wann-
torp 1994a, b), där den sedan länge har hållit 
sig kvar (Wanntorp & Rydberg 2001), även 
om det är ovisst om den möjligen nu kan ha 
gått ut; den sågs med säkerhet på lokalen 
senast år 2015 (Bo Karlsson, muntl.).

  Däremot liknar borstspenört ganska 
så mycket den fjärde Laserpitium-arten 
som har upptäckts som tillfällig i Norden, 
preussisk spenört L. pruthenicum, vilken 
även förekommer som naturlig så nära 
oss som i de baltiska länderna: Estland, 
Lettland, Litauen och Ostpreussen (Hul-
tén 1971, Kuusk, Tabaka & Jankeviciene 
1996, Blomgren 2010, Ljungstrand & Sahlin 
2010). Den preussiska spenörten har aldrig 
påträffats vildväxande i Sverige, men ett 

tillfälligt fynd från Vasa stad i Österbot-
ten (mellersta Finland) gjordes år 1952, då 
den anträffades som inkommen (med tyska 
trupper) i järnvägsterräng (Fröberg 2010). 
Preussisk spenört skiljer sig dock från 
borstspenört bland annat genom att vara 
tvåårig samt genom att ha avsevärt smalare 
bladflikar.

Trots att alla dessa tre sällsynta arter 
sedan tidigare har anträffats i Norden finns 
ingen av dem med i den nyutkomna ”Nor-
dens flora” (tredje upplagan av vår välkända 
”MoStEr”), utan där är vår inhemska 
spenört den enda art som upptas ur släktet 
Laser pitium.

Utbredning och ekologi
Borstspenört är naturligt utbredd runt 
om Svarta Havets mellersta och östra 
delar: i mellersta och östra delen av norra 
Anatolien (asiatiska Turkiet), i Georgien, 
Armenien (?), Azerbajdzjan, Kaukasus och 
Nordkaukasien (framför allt Tjerkessien), 
på södra Krimhalvön samt i östligaste 
Ukraina och i sydöstra egentliga Ryss-
land (?), i de båda sistnämnda områdena 
huvudsakligen i och kring Donetsbergen, 
”Donetskij Krjazj” (Tutin 1968, Hedge & 
Lamond 1972, Shish kin 1974, Meusel m.fl. 
1978). 

Som nyinkomling noterades den i Hel-
singe socken i Nyland (södra Finland) år 
1945, där den växte som ett åkerogräs vid 
en lantbruksskola (Fröberg 2010), vilket 
förmodligen är det enda tidigare fyndet av 
borstspenört som vildväxande inom Nor-
den; en publicerad uppgift från Odense på 
Fyn i Danmark (Faurholdt & Schou 2004) 
baserades troligen endast på odlat material 
(Fröberg 2010).

Borstspenört förekommer i sitt natur-
liga utbredningsområde på torr, öppen till 
halvöppen mark, ej sällan vid skogsbryn och 
längs vägar, oftast på ett tämligen kalkrikt 
underlag tillsammans med andra örter och 
stråväxter (Hedge & Lamond 1972, Shish-
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kin 1974). Delvis kan dess lokaler där anses 
som kulturgynnade, i det att öppet betes-
landskap dominerat stora delar av borst-
spenörtens hemtrakter allt sedan antiken, 
men åtminstone på högre höjder i Kaukasus 
påträffas arten även på naturligt träd- och 
busklösa ståndorter.  

•  Ett stort tack till Eva Andersson, (Backa), 
Neil och Ragnhild Crawford (Önneröd 
i Torsby), Bo Karlsson (Forssjö i Stora 
Malm), Christoffer Pencak (Backa), Jean-
Pierre Reduron (Mulhouse, Frankrike) och 
Svengunnar Ryman (Uppsala), som alla på 
skilda sätt bidragit till denna artikel.

Hobro, R., Sjödin, G. & Ljung-
strand, E. 2018: Borstspenört 
etablerad vid Ekolsund. [Laserpit-
ium hispidum established at Ekolsund, 
Uppland, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 
112: 340–344.
Laserpitium hispidum M. Bieb., an 
umbellifer native to the countries 
around the eastern part of the Black 
Sea, has been identified as estab-
lished in Sweden. It grows since many 
years as a “weed” on a gravel-yard 
at Ekolsund in the parish of Hus-
by-Sjutolft, south-western part of the 
province of Uppland, Sweden. The 
determination was carried out by the 
third author, after a suggestion from 
Jean-Pierre Reduron in France, the 
outstanding authority on the Euro-
pean Apiaceae. The species has been 
found only once earlier in Norden, 73 

years ago, as a casual weed in Hel-
singe parish (now the municipality of 
Vanda, Finnish Vantaa), province of 
Nyland (Finnish Uusimaa), southern 
Finland.

Ruth Hobro och Gunnar Sjödin är 
biologer med störst fokus på insekter, 
och bland dessa speciellt halvvingar 
och skalbaggar, men även med ett stort 
intresse för växter.

Adress: Torpa, Hammargårdsvägen 19, 
749 50 Ekolsund 
E-post: ruth.hobro@gmail.com

Erik Ljungstrand har ett stort
intresse för våra vilda blom-, orm-
bunks- och sträfseväxter och är en ofta 
sedd ledare för exkursioner över hela 
Norden.

Adress: Järkholmsvägen Pl 614,  
436 56 Hovås
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H
är presenteras en utökad och 
uppdaterad fjärde lista över 
svenska namn på lavar. Till formen 
överensstämmer den med de tre 

som tidigare publicerats i SBT (Moberg 
1985, Moberg m.fl. 1995, Nordin m.fl. 2004). 
Totalt innehåller listan 1638 artnamn (inklu-
sive namn på några underarter och varieteter 
samt ett antal svampar som växer på lavar), 
varav 336 är nytillkomna. Därmed har drygt 
tre fjärdedelar av de lavar som är kända i 
Sverige fått svenska namn. Dessutom har 
ytterligare ett antal släktesnamn lagts till. 
Några av de nytillkomna artnamnen har 
redan förekommit i tryck i Nordic lichen flora, 
(vol. 3–6) och i de senaste rödlistorna (t.ex. 
ArtDatabanken 2015).

Förutom de nya namnen innebär listan 
också en anpassning till den nya syste-
matik som bland annat modern DNA-
teknik resulterat i. Denna fortskridande 
systematiska revolution kan avläsas i den 
nätbaserade och kontinuerligt reviderade 
fortsättningen av Rolf Santessons check-
listor (Nordin m.fl. 2018), från vilken vi 
hämtat de aktuella vetenskapliga namnen. 
Många släkten från de tidigare listorna har 
splittrats, som Arthonia, Caloplaca, Collema, 
Hypocenomyce, Melanelia med flera; andra 
har slagits ihop till större släkten – Belonia 
och Pachyphiale har till exempel flyttats till 
Gyalecta, och Neofuscelia har förts ihop med 
Xanthoparmelia; och udda arter har placerats 

i monotypiska släkten, som exempelvis Allo-
calicium, Felipes och Pseudothelomma. Dess-
utom har Buellia violaceofusca visat sig vara 
samma art som Lecanographa amylacea men 
med trebouxioida alger istället för Trente-
pohlia. Eftersom de två morferna ser helt 
olika ut behåller vi både namnet blyertslav 
och gammelekslav.

 De nya svenska namnen har diskuterats 
av oss i lavnamnskommittén. Därefter har 
vi inhämtat synpunkter och ytterligare 
förslag från flera andra svenska lichenologer. 
Slutligen har de lämnats för granskning av 
medlemmarna i Arbetsgruppen för Svenska 
Växtnamn inom Svenska Botaniska Fören-
ingen (Bohlin 2004). I samband med denna 
granskning påpekade gruppens språk vetare 
att stavningen av ordet kochenill inte 
överens stämmer med Svenska Akademiens 
ordlista, som har stavningen ”koschenill”. 
Vi har dock bevarat ch-stavningen, efter-
som den bygger på en lång tradition och 
överensstämmer med dansk, engelsk, fransk 
och norsk stavning. Den har även använts i 
Nationalencyklopedin. 

Vid utformningen av de nya namnen har 
vi i möjligaste mån utgått från typiska karak-
tärer eller ekologiska faktorer. De flesta 
av dem slutar på -lav, men några avvikelser 
finns (t.ex. blådaggingar). Undantagsvis har 
vi använt oss av de vetenskapliga namnen. 
Vi har försökt undvika svåruttalade namn 
och rena fantasinamn och avstått från epitet 

Alaskaörnlav, alplunglav, alrosettlav och askkägellav är bara fyra av de över  

trehundra nya lavar som nu får svenska namn i denna den fjärde utgåvan av  

lavnamnslistan. Hela 1638 namn finns nu med.

Lavar med svenska namn  
– fjärde upplagan
ANDERS NORDIN, GÖRAN THOR & JANOLOF HERMANSSON
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som ”vanlig” och ”allmän”. Principen att inte 
ändra på namn som flyttats till nytt släkte 
anser vi vara central, men i några få fall har 
vi ändå avvikit från den. Några så gott som 
aldrig använda namn har ersatts med andra, 
som till exempel barkblå dagging istället 
för svartringad skivlav (Frutidella furfuracea, 
tidigare Lecidea pullata), gul nordlav respek-
tive snyltnordlav istället för gul rönnlav och 
snyltrönnlav (Tetramelas triphragmioides och 
T. pulverulentus), samt grön kustlav istället 
för grön vårtlav (Wahlenbergiella mucosa). 
Släktet Xylographa har återfått det äldre 
namnet strecklavar som har fått ersätta 
xylografor, och artnamnen har anpassats 
därefter. Vidare har släktes namnet klotter-

lavar fått följa arten klotter lav Alyx-
oria varia från släktet Opegrapha 
till Alyxoria och knopp lavar har 
flyttats från Biatora till Mycobilim-
bia, dit arten knopplav Mycobilim-
bia carneoalbida förts. Opegrapha 

har tills vidare lämnats utan namn medan 
Biatora fått namnet biatoror.

Liksom tidigare listor är också denna 
tredelad. Först presenteras de svenska nam-
nen fördelade på släkten, därefter följer en 
alfabetisk förteckning av namnen och deras 
vetenskapliga motsvarigheter, och slutligen 
redovisas alla de namn som ändrats sedan 
2004 års lista.  

•  Ett stort antal personer har kommit med 
förslag och synpunkter på allt från enskilda arter 
till ett stort antal arter. Ni är alltför många för att 
räknas upp men utan ert engagemang och krea-
tivitet hade listan blivit kortare och tråkigare. 
Stort tack till er alla!

Vetenskapliga namn – svenska namn
Absconditella – kryptolavar
annexa – långsporig kryptolav
celata – nordlig kryptolav
delutula – blek kryptolav
lignicola – vedkryptolav
pauxilla – barkkryptolav
sphagnorum – mosskryptolav
trivialis – jordkryptolav

Acarospora – spricklavar
anomala – träspricklav
argillacea – jordspricklav
cervina – gyttrad kalkspricklav
fuscata – brun spricklav
glaucocarpa – kalkspricklav
moenium – murstenslav
molybdina – atlantspricklav

peliscypha – rynkspricklav
sinopica – rostspricklav
veronensis – liten brunspricklav

Acolium – sotlavar
inquinans – sotlav
karelicum – liten sotlav
sessile – parasitsotlav

Acrocordia – punktlavar
cavata – liten punktlav
conoidea – kalkpunktlav
gemmata – grå punktlav
salweyi – gotlandspunktlav

Adelolecia – lodskivlavar
kolaensis – liten lodskivlav
pilatii – stor lodskivlav

Agonimia – fjällavar
allobata – slät fjällav
gelatinosa – mossfjällav
globulifera – alvarfjällav
repleta – strandfjällav
tristicula – miniatyrfjällav

Ainoa
mooreana – gruslav

Alectoria – garnlavar
nigricans – upprätt tagellav
ochroleuca – fjälltagellav
sarmentosa – garnlav

Allantoparmelia – fjällblåslavar
alpicola – fjällblåslav

figur 1. Thelocarpon laureri är en av 
över trehundra lavar som nu får ett 
svenskt namn, nämligen klot gulprick. De 
gulgröna apothecierna är mycket små: 
under en halv millimeter i diameter.
fo to: Ulf Arup.
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Allocalicium
adaequatum – mörkhövdad 

spiklav

Alyxoria – klotterlavar
culmigena – växtklotterlav
mougeotii – sydligt kalkklotter
ochrocheila – orangepudrad 

klotterlav
varia – klotterlav

Amandinea – amandineor
cacuminum – fjällamandinea
coniops – kustamandinea
pelidna – sydamandinea
punctata – liten skivlav

Ameliella – snölegelavar
andreaeicola – brun snölegelav

Amygdalaria – mandellavar
consentiens – gropmandellav
elegantior – praktmandellav
panaeola – mandellav
pelobotryon – välvd mandellav

Anaptychia – allélavar
ciliaris – allélav
runcinata – brun franslav

Anema
nummularium – alvaranema

Anisomeridium – toffellavar
biforme – toffellav
carinthiacum – stentoffellav
polypori – trädbaslav

Anzina
carneonivea – anzina

Arctomia – dvärggytterlavar
delicatula – dvärggytterlav
fascicularis – kuddgelélav
interfixa – rosettlik dvärg gytterlav

Arctoparmelia – vinterlavar
centrifuga – vinterlav
incurva – krumlav

Arthonia – fläcklavar
anombrophila – öländsk pricklav
apatetica – slätbarksprick
arthonioides – dalmatinerfläck
atra – svart klotterlav
calcarea – kalkklotterlav
cinereopruinosa – puderfläck
didyma – liten rostfläck
dispersa – smalpricklav
fusca – stenpricklav
granitophila – falsk pricklav
helvola – rödprick

incarnata – mörk rödprick
ligniaria – vedpricklav
ligniariella – liten vedpricklav
mediella – barkpricklav
patellulata – asppricklav
phaeobaea – kustpricklav
punctiformis – pricklav
radiata – fläcklav
ruana – jaguarfläck
spadicea – glansfläck
vinosa – rostfläck

Arthopyrenia – päronlavar
analepta – nordlig päronlav
atomariella – dvärgpäronlav
cerasi – hasselpäronlav
cinereopruinosa – daggpäronlav
didymelloides – nordpäronlav
grisea – askpäronlav
pithyophila – nakensporig 

päronlav
salicis – sälgpäronlav
stenospora – päronlav
subcerasi – björkpäronlav

Arthothelium – jaguarfläckar
norvegicum – norsk jaguarfläck

Arthrorhaphis – citrinellavar
aeruginosa – ärgcitrinell
alpina – slät citrinellav
citrinella – citrinellav
grisea – grå citrinellav
olivaceae – snömärkescitrinell
vacillans – kortsporig citrinellav

Aspicilia – gråstenslavar
aquatica – strandstenslav
caesiopruinosa – daggig grå-

stenslav
cinerea – gråstenslav
coronata – gropig kalkstenslav
dendroplaca – fingrad gråstenslav
dudinensis – sibirisk gråstenslav
epiglypta – marin gråstenslav
indissimilis – liten strandstenslav
laevata – slät gråstenslav
mashiginensis – prickig grå-

stenslav
pergibbosa – knölig gråstenslav
permutata – liten kalkstenslav
rivulicola – strålig strandstenslav
supertegens – ljuskantad grå-

stenslav
verrucigera – mångfruktig 

gråstenslav
virginea – vit gråstenslav

Aspilidea 
myrinii – fjällskravellav

Athallia
cerinella – mångsporig kvist-

orangelav
cerinelloides – kvistorangelav
holocarpa – liten orangelav
scopularis – klipporangelav
vitellinula – lodorangelav

Atla – atlor
alpina – fjällatla
oulankaensis – finsk atla
palicei – skorvatla
praetermissa – dimatla
recondita – smygatla
tibelliorum – blek atla
vitikainenii – dolomitatla
wheldonii – jordatla

Bacidia – lundlavar
absistens – kristall-lundlav
biatorina – grynig lundlav
fraxinea – slät lönnlav
friesiana – fläderlundlav
laurocerasi – granlundlav
polychroa – brun lundlav
rosella – rosa lundlav
rosellizans – blek lundlav
rubella – lönnlav
subincompta – asplundlav
viridifarinosa – grön lundlav

Bacidina
caligans – skugglundlav
chloroticula – dvärglundlav
delicata – mjölig lundlav
inundata – strandlundlav
phacodes – liten lundlav
saxenii – blåslundlav

Bactrospora – sönderfallslavar
brodoi – amerikansk sönder-

fallslav
corticola – liten sönderfallslav
dryina – stor sönderfallslav

Baeomyces – hattlavar
carneus – köttröd hattlav
placophyllus – loberad hattlav
rufus – hattlav

Bagliettoa – locklavar
baldensis – ljuskantad locklav
calciseda – öppen locklav
parmigera – mörk locklav
parmigerella – dvärglocklav
steineri – ljus locklav

Bellemerea – fjällkantlavar
alpina – fjällkantlav
cinereorufescens – grå kantlav
diamarta – rostkantlav
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sanguinea – blodkantlav
subsorediza – mjölig kantlav

Bellicidia
incompta – savlundlav

Biatora – biatoror
aegrefaciens – kornknopplav
albohyalina – blek knopplav
alborufidula – idreknopplav
chrysantha – mjölig knopplav
cuprea – polarknopplav
efflorescens – smågrynig knopp-

lav
fallax – fjällig knopplav
flavopunctata – videknopplav
globulosa – eklav
helvola – orangebrun knopplav
ligni-mollis – ögonknopplav
meiocarpa – risknopplav
ocelliformis – blåsvart knopplav
pallens – frostdropplav
rufidula – granknopplav
sphaeroidiza – brokig knopplav
subduplex – mossknopplav
toensbergii – atlantknopplav
vacciniicola – blåbärsknopplav
vernalis – vårknopplav
veteranorum – stiftknopplav

Biatorella – jordpyttelavar
hemisphaerica – kalkpyttelav
tiroliensis – jordpyttelav

Biatoridium – klosterlavar
delitescens – blek klosterlav
monasteriense – klosterlav

Bilimbia – kalkmosslavar
lobulata – loberad kalkmosslav
microcarpa – liten kalkmosslav
sabuletorum – brokig kalk-

mosslav

Blastenia
ammiospila – kanelorangelav
coralliza – tät korallorangelav
crenularia – stenorangelav
ferruginea – rostorangelav
furfuracea – vedorangelav
herbidella – korallorangelav
hungarica – ljus rostorangelav

Blennothallia
crispa – krusig gelélav

Botryolepraria
lesdainii – bomullsmjöllav

Brianaria – stendynlavar
bauschiana – ljus stendynlav

lutulata – skuggdynlav
sylvicola – stendynlav
tuberculata – liten stendynlav

Brigantiaea
fuscolutea – guldmosslav

Brodoa – korallblåslavar
atrofusca – svartbrun blåslav
intestiniformis – korallblåslav
oroarctica – högfjällsblåslav

Bryobilimbia
diapensiae – fjällgrönelav
hypnorum – brun knopplav

Bryocaulon
divergens – spärrlav

Bryonora – alplavar
castanea – jämtalplav
curvescens – krokalplav
pruinosa – pudrad alplav
septentrionalis – nordlig alplav

Bryoplaca
jungermanniae – stor moss-

orangelav
sinapisperma – mossorangelav
tetraspora – fyrsporig orangelav

Bryoria – tagellavar
americana – amerikatagel
bicolor – broktagel
capillaris – grå tagellav
fremontii – talltagel
furcellata – nästlav
fuscescens – manlav
implexa – narrtagel
kuemmerleana – rodnande 

narrtagel
nadvornikiana – violettgrå 

tagellav
nitidula – glanstagel
simplicior – björktagellav
smithii – stiftbroktagel
tenuis – långt broktagel
vrangiana – vrangtagel

Bryostigma
muscigena – allémosslav

Buellia – rönnlavar
aethalea – klippskivlav
arborea – vedrönnlav
arnoldii – kviströnnlav
badia – brun klipprönnlav
disciformis – rönnlav
epigaea – jordskivlav
erubescens – liten rönnlav
griseovirens – gråblå rönnlav

leptocline – lodrönnlav
ocellata – gul klipprönnlav
schaereri – småsporig rönnlav

Byssoloma – trådögon
marginatum – trådöga
subdiscordans – svart trådöga

Caeruleum
heppii – dvärgspricklav

Calicium – spiklavar
abietinum – vedspik
adspersum – gulpudrad spiklav
corynellum – klippspik
denigratum – blanksvart spiklav
episcalaris – flarnspik
glaucellum – svart spiklav
lenticulare – skuggspiklav
lucidum – östlig ladlav
notarisii – sydlig ladlav
parvum – liten spiklav
pinastri – dvärgspik
pinicola – fjällsotlav
quercinum – ekspik
salicinum – kopparspik
tigillare – ladlav
trabinellum – gulkantad spiklav
trachylioides – grå ladlav
viride – grön spiklav

Callome 
multipartita – mångflikig gelélav

Calogaya 
biatorina – visingsölav
decipiens – matt orangelav
lobulata – dvärgpraktlav
schistidii – öländsk svavellav

Caloplaca – orangelavar
ahtii – blyertsgrå orangelav
albolutescens – blodorangelav
atroalba – kråkorangelav
atroflava – tjockkantad orange-

lav
borealis – nordorangelav
celata – hornorangelav
cerina – vaxorangelav
chlorina – blyorangelav
demissa – brun rosettorangelav
diphyodes – kantorangelav
epithallina – parasitorangelav
festivella – mörk rostorangelav
grimmiae – äggorangelav
latispora – bredsporig orangelav
livida – nordlig mossorangelav
lucifuga – skuggorangelav
magni-filii – snyltorangelav
nivalis – snöorangelav
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obscurella – groporangelav
phaeocarpella – grå vedorange lav
saxicola – murlav
sorocarpa – vide-orangelav
soralifera – kritorangelav
subathallina – liten rostorange-

lav
tornoënsis – torne-orangelav
tromsoeënsis – norsk orangelav
turkuensis – jämtorangelav
ulcerosa – kraterorangelav

Candelaria – citronlavar
concolor – mångsporig citronlav
pacifica – citronlav

Candelariella – ägglavar
aurella – liten ägglav
borealis – nordägglav
coralliza – kuddägglav
efflorescens – mjölig ägglav
kuusamoënsis – finsk ägglav
lutella – alägglav
placodizans – polarägglav
reflexa – alléägglav
superdistans – parasitägglav
vainioana – kopparägglav
vitellina – ägglav
xanthostigma – grynig ägglav

Carbonea – svartlavar
aggregantula – jämtsvartlav
assimilis – brun svartlav
atronivea – tornesvartlav
intrusa – fjällsvartlav
supersparsa – parasitsvartlav
vitellinaria – äggsvartlav
vorticosa – grå svartlav

Carbonicola – kolflarnlavar
anthracophila – kolflarnlav
myrmecina – mörk kolflarnlav

Catapyrenium – jordlavar
cinereum – kalkjordlav
daedaleum – stor jordlav
psoromoides – grå jordlav

Catillaria – kollavar
chalybeia – strandkollav
erysiboides – vedkollav
minuta – liten kalkkollav
nigroclavata – svarttoppig kollav
timidula – timidlav

Catinaria – katinarior
atropurpurea – purpurkatinaria
neuschildii – dvärgkatinaria

Catolechia
wahlenbergii – gyllenlav

Celothelium
ischnobelum – snabelsporlav

Cerothallia
luteoalba – almorangelav

Cetraria – islandslavar
aculeata – hedlav
ericetorum – smal islandslav
islandica – islandslav
muricata – tuvad hedlav
nigricans – svart islandslav
odontella – dvärghedlav
sepincola – gärdsgårdslav

Cetrariella
commixta – stor häll-lav
delisei – flikad islandslav
fastigiata – sumplav

Cetrelia – jättesköldlavar
olivetorum – jättesköldlav

Chaenotheca – nållavar
brachypoda – gulnål
brunneola – vednål
chlorella – kornig nållav
chrysocephala – grynig nållav
cinerea – blekskaftad nållav
ferruginea – rostfläckig nållav
furfuracea – ärgnål
gracilenta – smalskaftslav
gracillima – brunpudrad nållav
hispidula – parknål
laevigata – nordlig nållav
phaeocephala – brun nållav
sphaerocephala – skuggnål
stemonea – luddnål
subroscida – vitgrynig nållav
trichialis – grå nållav
xyloxena – lövvedsnål

Chaenothecopsis – svart spikar
consociata – parasitsvartspik
debilis – saprofytsvartspik
epithallina – brun svartspik
fennica – blågrå svartspik
haematopus – rödskaftad 

svartspik
hospitans – kortskaftad svart-

spik
montana – mörk kådsvartspik
nana – liten svartspik
nigra – mörk svartspik
ochroleuca – blek svartspik
pusilla – blekskaftad svartspik
pusiola – svartspik
savonica – vedsvartspik
subparoica – klippsvartspik
vainioana – blågrön svartspik

viridialba – vitskaftad svartspik
viridireagens – algsvartspik
zebrina – röd kådsvartspik

Cheiromycina – solfjäderlavar
flabelliformis – solfjäderlav

Chrysothrix – gulmjölslavar
candelaris – gulmjöl
chlorina – grönt gulmjöl
flavovirens – blekt gulmjöl

Circinaria – kalkstenslavar
caesiocinerea – mörk gråstenslav
calcarea – kalkstenslav
contorta – gyttrad kalkstenslav
cupreogrisea – brun gråstenslav
gibbosa – kullrig gråstenslav
leprosescens – fågelkantlav

Cladonia – bägarlavar, renlavar
acuminata – spetsig bägarlav
albonigra – svartvit bägarlav
alpina – gaffelbägarlav
amaurocraea – stor pigglav
arbuscula– gulvit renlav
asahinae – Asahinas bägarlav
bacilliformis – smal bägarlav
bellidiflora – blombägarlav
borealis – nordlig kochenillav
botrytes – stubblav
caespiticia – flikbägarlav
cariosa – rötbägarlav
carneola – vaxgul bägarlav
cenotea – puderlav
cervicornis – hjorthornslav
chlorophaea – brun bägarlav
ciliata – spenslig renlav
coccifera – kochenillav
coniocraea – mjölig trattlav
conista –  smal sandbägarlav
cornuta – syllav
cornuta ssp. cornuta – smal 

syllav
cornuta ssp. groenlandica – 

bägarsyllav
crispata – taggbägarlav
cryptochlorophaea – krypto-

trattlav
cyanipes – blåfotslav
cyatomorpha – åderfjäll
decorticata – flagnad bägarlav
deformis – bägarpöslav
digitata – fingerlav
diversa – småfjällig kochenillav
ecmocyna – snöbägarlav
fimbriata – naggbägarlav
floerkeana – pinnlav
foliacea – älghornslav
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furcata – rislav
galindezii – nordlig rötbägarlav
glauca – grå bägarlav
gracilis – stängellav
gracilis ssp. gracilis – smal 

stängellav
gracilis ssp. turbinata – bägar-

stängellav
gracilis ssp. elongata – lång 

stängellav
grayi – Grays bägarlav
humilis – sandbägarlav
imbricaria – grusbägarlav
incrassata – torvbägarlav
libifera – svartfotad trattlav
luteoalba – gulfjäll
macilenta – mager bägarlav
macroceras – långhornslav
macrophylla – fjällig bägarlav
macrophyllodes – storfjällig 

bägarlav
maxima – slät syllav
merochlorophaea – mörk 

bägarlav
mitis – mild renlav
norvegica – rödfläckig bägarlav
novochlorophaea – vårt-trattlav
ochrochlora – skuggbägarlav
parasitica – dvärgbägarlav
peziziformis – huvudbägarlav
phyllophora – svartfotslav
pleurota – mjölig kochenillav
pocillum – kalkbägarlav
polycarpoides – mångfruktig 

bägarlav
polydactyla – grenbägarlav
portentosa – hedrenlav
pulvinata – bollbägarlav
pyxidata – trattlav
ramulosa – grynig bägarlav
rangiferina – grå renlav
rangiformis – falsk renlav
rei – grov hornbägarlav
scabriuscula – sträv bägarlav
squamosa – fnaslav
stellaris – fönsterlav
straminea – korallbägarlav
strepsilis – kuddbägarlav
stricta – glatt svartfotslav
stygia – svart renlav
subcervicornis – kustbägarlav
subfurcata – mossebägarlav
subrangiformis – alvar-rislav
subulata – hornbägarlav
sulphurina – trasig pöslav
symphycarpa – kalkhedslav
trassii – blågrå svartfotslav
turgida – sväll-lav

uliginosa – svartfotad hjorthorn-
slav

uncialis – pigglav
uncialis ssp. uncialis – liten 

pigglav
uncialis ssp. biuncialis – gaffel

pigglav
verticillata – kransbägarlav
zopfii – hedpigglav

Cladosporium – sammets-
mögel

arthoniae – lavsammetsmögel

Claurouxia
chalybeioides – labyrintlav

Clauzadea – lavgömmingar
chondrodes – tapplavgömming
immersa – daggig lavgömming
metzleri – blank lavgömming
monticola – kalklavgömming

Clauzadeana
macula – bronslav

Clavascidium
alvarense – alvarjordlav
lacinulatum – rotjordlav

Cliostomum – dropplavar
corrugatum – gul dropplav
flavidulum – grön dropplav
griffithii – dropplav
leprosum – mjölig dropplav
tenerum – klippdropplav

Clypeococcum – lavsnyltingar
epicrassum – kantlavssnylting
grossum – navellavssnylting
hypocenomycis – flarnsnylting

Coenogonium – vaxlavar
luteum – stor vaxlav
pineti – liten vaxlav

Collema – gelélavar
curtisporum – liten aspgelélav
flaccidum – slanklav
furfuraceum – stiftgelélav
glebulentum – bäckgelélav
nigrescens – läderlappslav
subflaccidum – grynig gelélav
subnigrescens – aspgelélav

Collemopsidium
sublitorale – snäckskalslav

Coniocarpon
cinnabarinum – cinnoberfläck

Cornicularia
normoerica – nordmörelav

Cresponea
premnea – atlantcresponia

Cryptodiscus
gloeocapsa – gelémosslav

Cystocoleus
ebeneus – sammetslav

Dendrographa
decolorans – grå skärelav
latebrarum – klippkaka

Dermatocarpon – sipperlavar
bachmannii – Bachmanns 

sipper lav
deminuens – tjock strand-

sipperlav
leptophyllodes – fjällig sipper lav
luridum – bäcklav
meiophyllizum – strandsipper-

lav
miniatum – sipperlav
polyphyllizum – mångbladig 

sipperlav
rivulorum – nätsipperlav

Dibaeis – klubblavar
baeomyces – klubblav

Dimelaena
oreina – berglav

Diploicia
canescens – skorpdagglav

Diploschistes – groplavar
gypsaceus – gipsgroplav
muscorum – mossgroplav
scruposus – groplav

Diplotomma – vitskivlavar
alboatrum – vitskivlav
lutosum – liten kalkskivlav
pharcidium – urnskivlav
venustum – kalkskivlav

Dirina – dirinor
massiliensis – dirina
fallax – mörk dirina

Eiglera
flavida – eiglera

Elixia
flexella – vedstjärna

Enchylium – smågelélavar
bachmanianum – kransgelélav
coccophorum – smågelélav
limosum – lergélelav
polycarpon – rikfruktig gelélav
tenax – seg gelélav
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Endocarpon – kalklavar
adscendens – kalklav
adsurgens – finsk kalklav
leptolepideum – uppsalakalklav
psorodeum – serpentinkalklav
pulvinatum – fjällkalklav
pusillum – liten kalklav

Enterographa – zonlavar
crassa – barkzonlav
hutchinsiae – klippzonlav
zonata – zonlav

Eopyrenula – blanklavar
leucoplaca – blanklav
septemseptata – stor blanklav

Ephebe – trådlavar
hispidula – grov trådlav
lanata – trådlav
multispora – liten trådlav
perspinulosa – späd trådlav

Epilichen – hattlavssnyltare
glauconigellus – grå hattlavs-

snyltare
scabrosus – gul hattlavssnyltare

Erioderma
pedicellatum – värmlandslav

Euopsis – granatlavar
granatina – vitprickig granatlav
pulvinata – mörk granatlav

Evernia – ringlavar
divaricata – ringlav
illyrica – grå ringlav
mesomorpha – grenlav
prunastri – slånlav

Farnoldia – kalkblocklavar
hypocrita – matt kalkblocklav
jurana – daggig kalkblocklav
micropsis – nordlig kalkblocklav

Felipes
leucopellaea – kattfotslav

Fellhanera – kvistlavar
bouteillei – kvistlav
subtilis – slät kvistlav
viridisorediata – grön kvistlav

Fellhaneropsis – dvärgkvist-
lavar

almquistiorum – stenkvistlav
myrtillicola – gropkvistlav
vezdae – stiftkvistlav

Flavocetraria – strutlavar
cucullata – strutlav
nivalis – snölav

Flavoparmelia – getlavar
caperata – getlav
soredians – liten getlav

Flavoplaca
arcis – smålobig orangelav
citrina – mjölig orangelav
dichroa – kransorangelav
flavocitrina – mjölkantad 

orangelav
limonia – grovkornig orangelav
marina – strandorangelav
microthallina – skvalporangelav
oasis – oaslav

Frutidella – blådaggingar
caesioatra – mossblådagging
furfuracea – barkblådagging

Fuscidea – klipplavar
arboricola – trädklipplav
cyathoides – klipplav
gothoburgensis – fläckklipplav
praeruptorum – mjölklipplav
pusilla – dvärgklipplav

Fuscopannaria – brungytter-
lavar

ahlneri – grangytterlav
confusa – forsgytterlav
mediterranea – olivbrun gytter-

lav
praetermissa – kalkgytterlav
sampaiana – kastanjegytterlav

Graphis – skriftlavar
scripta – skriftlav

Gregorella
humida – småfruktigt blågryn

Gyalecta – kraterlavar
carneola – ädelkronlav
derivata – storsporig kraterlav
erythrozona – brunröd krater lav
fagicola – kronlav
flotowii – blek kraterlav
foveolaris – fjällgroplav
friesii – skuggkraterlav
geoica – jordkraterlav
hypoleuca – liten stjärnfruktlav 
incarnata – mossbelonia
jenensis – kraterlav
kukriensis – jämtkraterlav
nidarosiensis – norsk belonia
ophiospora – forskronlav
peziza – stor kraterlav
russula – klippbelonia
subclausa – liten kraterlav
truncigena – mörk kraterlav
ulmi – almlav

Gyalidea – gyalideor
diaphana – vattengyalidea
fritzei – storfruktig bäck gyalidea
polyspora – mångsporig gyalidea
praetermissa – dvärggyalidea
rivularis – småfruktig bäck-

gyalidea
roseola – rosengyalidea
scutellaris – mossgyalidea
subscutellaris – liten moss-

gyalidea

Gyalideopsis – pensellavar
helvetica – bäckpensellav
piceicola – granpensellav

Gyalolechia
bracteata – fjällig svavellav
flavorubescens – asporangelav
flavovirescens – murorangelav
fulgens – svavellav
xanthostigmoidea – stift orange-

lav

Gyrographa
gyrocarpa – skuggklotterlav

Haematomma – blodplättslavar
ochroleucum – blodplättslav

Helocarpon
crassipes – skaftdynlav

Henrica – henricor
melaspora – strandhenrica
theleodes – kråshenrica

Heppia – heppior
adglutinata – rosettheppia
lutosa – heppia

Hertelidea
botryosa – vedskivlav

Heterodermia – elfenbenslavar
speciosa – elfenbenslav

Heteroplacidium
fusculum – rutvårtlav

Hymenelia – vätlavar
arctica – arktisk vätlav
cyanocarpa – blåfruktig vätlav
epulotica – gropvätlav
heteromorpha – kalkvätlav

Hydropunctaria – saltlavar
maura – saltlav
rheitrophila – bäcksaltlav

Hyperphyscia
adglutinata – dvärgrosettlav



352 Svensk Botanisk Tidskrift 112: 6 (2018)

Hypocenomyce – flarnlavar
scalaris – flarnlav
Hypogymnia – blåslavar
austerodes – mörk blåslav
bitteri – knottrig blåslav
farinacea – grynig blåslav
hultenii – kavernularia
incurvoides – hålblåslav
physodes – blåslav
tubulosa – pukstockslav
vittata – skuggblåslav
Hypotrachyna – örlavar
revoluta – örlav
afrorevoluta – mörk örlav
Icmadophila
ericetorum – vitmosslav
Immersaria
athroocarpa – nätblocklav
Imshaugia – klilavar
aleurites – klilav
Inoderma
byssacea – ekpricklav
Involucropyrenium
tremniacense – tunn jordlav
waltheri – skorpjordlav
Ionaspis – sjökantlavar
ceracea – liten sjökantlav
lacustris – sjökantlav
obtecta – mörkringad sjökantlav
odora – rosa sjökantlav
suaveolens – blå sjökantlav
ventosa – vindkantlav
Jamesiella 
anastomosans – vitstift
Japewia – japewior
subaurifera – guldjapewia
tornoënsis – rödbrun japewia
Kiliasia
athallina – sydknagglav
nordlandica – nordknagglav
tristis – glansknagglav
Koerberiella
wimmeriana – ärrdubblav
Lambiella
insularis – parasitskivlav
furvella – mörk parasitskivlav
Lasallia – tuschlavar
pustulata – tuschlav
Lathagrium – kalkgélelavar
auriforme – örongelélav

cristatum – kamgelélav
fuscovirens – kalkgelélav
undulatum – vågig gelélav

Lecanactis – gammelgranslavar
abietina – gammelgranslav

Lecania – lekanior
cyrtella – lekania
cyrtellina – blek lekania
dubitans – liten bönlekania
fuscella – asplekania 
koerberiana – stor bönlekania
prasinoides – svämlekania

Lecanographa
abscondita – lodytsklotter
amylacea – gammelekslav

resp. blyertslav (form  med 
trebouxioida alger)

lyncea – daggklotterlav

Lecanora – kantlavar
actophila – strandkantlav
albella – vitpudrad kantlav
albellula – tallkantlav
allophana – veckkantlav
argentata – brun kantlav
carpinea – al-lav
cavicola – grottkantlav
chlarotera – lövträdskantlav
circumborealis – nordlig kantlav
confusa – sydlig halmlav
conizaeoides – stadskantlav
epanora – svavelgul kantlav
epibryon – brun mosskantlav
expallens – mjölkantlav
fuscescens – björkkantlav
glabrata – bokkantlav
helicopis – saltkantlav
impudens – allékantlav
intricata – sprickkantlav
leucococca – skifferkantlav
orae-frigidae – bryggkantlav
polytropa – blekgul kantlav
populicola – aspkantlav
pulicaris – grenkantlav
reagens – gul kraterkantlav
retracta – jämtkantlav
rupicola – grådaggig kantlav
scanica – vedkantlav
sublivescens – blå halmlav
symmicta – halmlav
vacillans – lodkantlav
varia – gärdsgårdskantlav
viridissima – gutelav

Lecidea – skivlavar
albofuscescens – glansskivlav
erythrophaea – aspskivlav

fuscoatra – rutlav
lapicida var. lapicida – molav
lapicida var. pantherina – grå 

skivlav
leprarioides – vitgrynig skivlav
lithophila – rostskivlav
nivaria – snövit svartlav
nylanderi – grågrynig skivlav
plebeja – granskivlav
roseotincta – ros-skivlav
silacea – ockraröd skivlav
turgidula – tallskivlav
vorticosa – snövit svartlav

Lecidella – lecidellor
achristotera – dropp-lecidella
aeruginea – jord-lecidella
altensis – fjäll-lecidella
anomaloides – grynig lecidella
atrosanguinea – mörk lecidella
carpathica – sten-lecidella
elaeochroma – asplav
euphorea – vit asplav
flavosorediata – gulmjölig lecidella
laureri – frostig asplav
meiococca – kust-lecidella
patavina – tår-lecidella
pulveracea – lad-lecidella
scabra – klipp-lecidella
stigmatea – mur-lecidella
subincongrua – nord-lecidella
subviridis – ljung-lecidella
wulfenii – moss-lecidella
xylophila – ved-lecidella

Lecidoma
demissum – jordfjällav

Lempholemma – svartlingar
polyanthes – moss-svartling

Lepraria – mjöllavar
alpinum – storkornig mjöllav
borealis – ljus rosettmjöllav
caesioalba – mörk rosettmjöllav
crassissima – lodmjöllav
diffusa – mångformig mjöllav
eburnea – benmjöllav
elobata – stenmjöllav
incana – blågrå mjöllav
jackii – ärgmjöllav
lobificans – lucker mjöllav
membranacea – mjöllav
neglecta – klippmjöllav
nivalis – snömjöllav
rigidula – nålmjöllav
rouxii – ljusgul mjöllav
umbricola – skuggmjöllav
vouauxii – loberad mjöllav
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Leprocaulon
quisquiliare – buskmjöllav

Leproplaca
chrysodeta – guldorangelav
cirrochroa – gul orangelav
obliterans – stuporangelav
proteus – härjedalslav

Leptochidium – glashårslavar
albociliatum – glashårslav
crenulatum – slät glashårslav

Leptogium – skinnlavar
byssinum – lerskinnlav
cyanescens – gråblå skinnlav
rivulare – strandskinnlav
saturninum – skinnlav

Leptorhaphis – näverprickar
atomaria – aspnäverprick
epidermidis – näverprick

Letharia – varglavar
vulpina – varglav

Lichenomphalia – bålnavlingar
alpina – kantarellnavling
grisella – dysternavling
hudsoniana – bålnavling
umbellifera – vecknavling

Lichina – tånglavar
Lichina confinis – tånglav

Lichinodium
sirosiphoideum – kuddlav
ahlneri – lillkuddlav

Lithographa
tesserata – narrklotterlav

Lobaria – lunglavar
amplissima – jättelav
hallii – hårig skrovellav
linita – alplunglav
pulmonaria – lunglav
scrobiculata – skrovellav
virens – örtlav

Lobothallia – strålkantlavar
melanaspis – strålflikig kantlav
radiosa – rundellav
recedens – sprickig gråstenslav

Lopadium – kornlavar
coralloideum – korallkornlav
disciforme – barkkornlav
pezizoideum – kornlav

Loxospora
elatina – barkvindlav

Maronea
constans – falsk kantlav

Massalongia
carnosa – fliklav

Megalaria – ädellavar
grossa – ädellav
jemtlandica – jämtädellav
laureri – liten ädellav
pulverea – pulverädellav

Megaspora
verrucosa – falsk porlav

Melanelia – sköldlavar
agnata – ögonsköldlav
hepatizon – häll-lav
stygia – svart sköldlav

Melanelixia – porsköldlavar
fuliginosa – glänsande sköldlav
glabra – sydsköldlav
glabratula – barksköldlav
subargentifera – ljuskantad 

sköldlav
subaurifera – gulpudrad sköldlav

Melanohalea – snömärkeslavar
elegantula – elegant sköldlav
exasperata – vårtig sköldlav
exasperatula – klubbsköldlav
infumata – nordlig sköldlav
laciniatula – flikig sköldlav
olivacea – snömärkeslav
septentrionalis – liten snö-

märkeslav

Menegazzia – hållavar
terebrata – hållav
subsimilis – atlantisk hållav

Micarea – dynlavar
adnata – vaxdynlav
anterior – blekskaftad dynlav
assimilata – ljus prickdynlav
botryoides – stiftdynlav
byssacea – blek dynlav
cinerea – grå dynlav
contexta – dvärgdynlav
denigrata – svart dynlav
elachista – vårtig dynlav
erratica – grusdynlav
eximia – liten veddynlav
globulosella – trädbasdynlav
hedlundii – luddig stiftdynlav
incrassata – mörk prickdynlav
inquinans – parasitdynlav
lapillicola – liten grusdynlav
leprosula – blågrå mossdynlav
lignaria – veddynlav

lithinella – klippdynlav
marginata – svart bäckdynlav
melaena – stubbdynlav
melaeniza – prickig veddynlav
micrococca – liten dynlav
misella – vedstiftdynlav
myriocarpa – rotvältedynlav
nigella – kvastdynlav
nitschkeana – kvistdynlav
osloënsis – norsk dynlav
peliocarpa – kantdynlav
prasina – dynlav
rhabdogena – slät veddynlav
submilliaria – grynig dynlav
subnigrata – mörk klippdynlav
tomentosa – blek stiftdynlav
turfosa – mossdynlav
vulpinaris – bäckdynlav

Microcalicium – ärgspikar
ahlneri – kortskaftad ärgspik
arenarium – långskaftad ärgspik
disseminatum – ärgspik

Miriquidica – svedskivlavar
atrofulva – rostig svedskivlav
complanata – strandsvedskivlav
deusta – svedskivlav
garovaglii – glänsande svedskivlav
nigroleprosa – svart svedskivlav
plumbeoatra – blysvedskivlav

Moelleropsis – blågryn
nebulosa – blågryn

Montanelia – stensköldlavar
disjuncta – brunsvart sköldlav
panniformis – finflikig sköldlav 
sorediata – grynig sköldlav
tominii – tornesköldlav

Multiclavula – lavklubbor
corynoides – grenig lavklubba
mucida – ved-lavklubba
vernalis – enkel lavklubba

Mycobilimbia – knopplavar
carneoalbida – knopplav
epixanthoides – gröngul knopp-

lav
pilularis – stor knopplav
tetramera – svartbrun knopplav

Mycoblastus – blodlavar
affinis – tvåsporig blodlav
alpinus – nordlig blodlav
sanguinarius – blodlav
sanguinarioides – ringblodlav

Mycocalicium
subtile – småspik
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Mycoporum
antecellens – storsporig päronlav

Myochroidea – rävlavar
porphyrospoda – barkrävlav
rufofusca – mossrävlav

Myriolecis– dvärgkantlavar
albescens – vit kantlav
crenulata – veckad kalkkantlav
dispersa – murkantlav
hagenii – stoftkantlav
persimilis – blygrå kantlav

Myriospora
rhagadiza – kustspricklav
scabrida – skorvspricklav
smaragdula – gyttrad spricklav

Naetrocymbe – kägellavar
fraxinii – askkägellav
punctiformis – punktkägellav
rhyponta – kvistkägellav
saxicola  – stenkägellav

Nephroma – njurlavar
arcticum – norrlandslav
bellum – stuplav
expallidum – grön njurlav
isidiosum – stiftnjurlav
laevigatum – västlig njurlav
parile – bårdlav
resupinatum – luddlav

Niesslia – hårprickar
cladoniicola – renlavshårprick
lobariae – lunglavshårprick

Normandina – mussellavar
acroglypta – skorpmussellav
pulchella – mussellav

Ochrolechia – örnlavar
alaskana – alaskaörnlav
alboflavescens – halmgul örnlav
androgyna – grynig örnlav
arborea – slät örnlav
bahusiensis – bohusörnlav
brodoi – kvistörnlav
frigida – nordlig örnlav
grimmiae – kuddmossörnlav
gowardii – granörnlav
mahluensis – finsk örnlav
microstictoides – tunn örnlav
pallescens – blek örnlav
parella – mångfruktig örnlav
subviridis – grovkornig örnlav
szatalaënsis – sälgörnlav
tartarea – örnlav
turneri – Turners örnlav
upsaliensis – uppsalalav

Opegrapha
cesareensis – skånsk klotterlav
dolomitica – dolomitklotterlav
niveoatra – prickig mellanklot-

terlav
pulvinata – sipperlavsklotter
rupestris – vårtlavsklotter
suecica – svensk klotterlav
vermicellifera – stiftklotterlav
vulgata – mellanklotterlav

Ophioparma – vindlavar
lapponica – lappvindlav
ventosa – vindlav

Orphniospora
moriopsis – svart rutlav

Pachnolepia
pruinata – matt pricklav

Pachyascus
lapponicus – sotmosslav

Pachypeltis
castellana – fjällorangelav

Pannaria – gytterlavar
conoplea – grynlav
hookeri – fjällgytterlav
rubiginosa – västlig gytterlav

Parmelia – färglavar
ernstiae – daggfärglav
fraudans – gulaktig färglav
omphalodes ssp. omphalodes – 

letlav
omphalodes ssp. discordans – 

mörk letlav
pinnatifida – smal letlav
saxatilis – färglav
serrana – sprickfärglav
submontana – kupig skrynkel-

lav
sulcata – skrynkellav

Parmeliella – dvärgblylavar
parvula – dvärgblylav
triptophylla – korallblylav

Parmelina – silverlavar
quercina – mångfruktig silver-

lav
pastillifera – västlig silverlav
tiliacea – silverlav

Parmeliopsis – stocklavar
ambigua – stocklav
hyperopta – vedlav

Parmotrema
perlatum – praktsköldlav

Parvoplaca
nigroblastidiata – svartmjölig 

orangelav
suspiciosa – svart asporangelav
tiroliensis – alporangelav

Pectenia – blylavar
plumbea – blylav

Peltigera – filtlavar
aphthosa – torsklav
britannica – brittisk torsklav
canina – filtlav
collina – grynig filtlav
degenii – tunn trevarlav
didactyla – styverlav
elisabethae – nordlig filtlav
extenuata – stor styverlav
frippii – spröd filtlav
horizontalis – sköldfiltlav
hymenina – sydlig filtlav
kristinssonii – fjällfiltlav
latiloba – bredlobig filtlav
lepidophora – kornig filtlav
leucophlebia – ådrig torsklav
malacea – matt filtlav
membranacea – tunn filtlav
monticola – bergfiltlav
neckeri – styv filtlav
neopolydactyla – nordlig tre-

varlav
occidentalis – tjock trevarlav
polydactylon – trevarlav
ponojensis – grå filtlav
praetextata – fjällig filtlav
retifoveata – uppländsk filtlav
rufescens – krusig filtlav
scabrosa – sträv filtlav
scabrosella – sipperfiltlav
venosa – åderlav

Peltula
Peltula euploca – peltula

Pertusaria – porlavar
albescens – mjölig porlav
alpina – alpporlav
amara – bitterlav
aspergilla – grynig stenporlav
borealis – välvd nordporlav
bryontha – mossporlav
carneopallida – stjärnporlav
chiodectonoides – stenporlav
coccodes – hagelporlav
corallina – stiftlav
coriacea – vårtporlav
coronata – grågrön hagelporlav
dactylina – fingerlik porlav
flavicans – lodporlav
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flavida – gul porlav
flavocorallina – gul stiftlav
geminipara – raggmosslav
glomerata – fjällporlav
hymenea – kraterporlav
leioplaca – tunn porlav
multipuncta – violettgrå porlav
oculata – ögonporlav
ophthalmiza – taigaporlav
panyrga – markporlav
pertusa – porlav
pseudocorallina – mörktoppig 

stiftlav
pupillaris – platt nordporlav
sommerfeltii – barkporlav
stenhammari – kvistporlav
tornensis – torneporlav
trochiscea – polarporlav

Petractis – stjärnfruktlavar
clausa – stor stjärnfruktlav

Phacographa – lavklotter
glaucomaria – kantlavsklotter
zwackhii – blemlavsklotter

Phacopsis – lavknölar
cephalodioides – blåslavsknöl
huuskonenii – tagellavsknöl
vulpina – varglavsknöl

Phacothecium
varium – vägglavsklotter

Phaeocalicium – kvistspikar
betulinum – näverkvistspik
boreale – norrlandskvistspik
compressulum – björkkvistspik
flabelliforme – platt kvistspik
interruptum – klockspik
populneum – kvistspik
praecedens – stor kvistspik
tremulicola – aspkvistspik

Phaeophyscia – kranslavar
ciliata – aspkranslav
constipata – kalkkranslav
endococcina – klippkranslav
endophoenicea – skuggkranslav
kairamoi – raggkranslav
nigricans – dvärgkranslav
orbicularis – kranslav
sciastra – mörk kranslav

Phaeorrhiza
nimbosa – mosskrimmerlav

Phlyctis – blemlavar
agelaea – rikfruktig blemlav
argena – blemlav

Phylliscum
demangeonii – navelskorplav

Physcia – rosettlavar
adscendens – hjälmrosettlav
aipolia – rosettlav
alnophila – alrosettlav
caesia – stoftlav
dubia – mångformig rosettlav
leptalea – fransrosettlav
magnussonii – pudrad rosettlav
phaea – rikfruktig rosettlav
stellaris – stjärnlav
subalbinea – läppstoftlav
tenella – finlav

Physconia – dagglavar
detersa – nordlig dagglav
distorta – dagglav
enteroxantha – gulkantad 

dagglav
grisea – grynig dagglav
muscigena – mossdagglav
perisidiosa – fjällig dagglav

Piccolia
ochrophora – kanelpyttelav

Pilophorus – kolvlavar
cereolus – grynig kolvlav
dovrensis – dvärgkolvlav
robustus – stor kolvlav
strumaticus – västlig kolvlav

Placidiopsis – väggjordlavar
custnani – fjällig väggjordlav
pseudocinerea – daggig vägg-

jordlav 

Placidium
lachneum – brun jordlav
michelii – kupjordlav
norvegicum – polarjordlav
pilosellum – hårig jordlav
rufescens – rödbrun jordlav
squamulosum – gyttrad jordlav

Placopsis – knöllavar
gelida – knöllav
lambii – blank knöllav

Placopyrenium – plättlavar
arbogense – silikatplättlav
atratum – strandplättlav
canellum – parasitplättlav
fuscellum – grå plättlav
trachyticum – stor plättlav

Placynthiella – torvlavar
dasaea – rundgrynig torvlav
hyporhoda – svartfruktig torvlav

icmalea – koralltorvlav
oligotropha – storkornig torvlav
uliginosa – torvskivlav

Placynthium – bläcklavar
asperellum – smallobig bläcklav
caesium – daggbläcklav
dolichoterum – silikatbläcklav
flabellosum – strandbläcklav
nigrum – bläcklav
pannariellum – fårad bläcklav
rosulans – rosettbläcklav
pulvinatum – kuddbläcklav
stenophyllum – trådbläcklav
subradiatum – ringbläcklav
tantaleum – blågrön bläcklav

Platismatia – näverlavar
glauca – näverlav
norvegica – norsk näverlav

Plectocarpon – lavknappar
cladoniae – trattlavsknapp
encausticum –blåslavsknapp
lichenum – lunglavsknapp
linitae – alplunglavsknapp
nephromeum – njurlavsknapp
peltigerae – filtlavsknapp
scrobiculatae – skrovellavsknapp

Pleopsidium – gulspricklavar
chlorophanum – gulspricklav
flavum – nordlig gulspricklav

Pleurosticta
acetabulum – kyrkogårdslav

Poeltinula
interjecta – falsk klotterlav

Polyblastia – mursporingar
albida – vit mursporing
aurorae – auroramursporing
baltica – baltmursporing
borealis – nordmursporing
bryophila – mossmursporing
cataractae – fallmursporing
dimidiata – sandömursporing
eumecospora – halomursporing
fusca – brun mursporing
fuscoargillacea – rostmur sporing
hyperborea – ishavsmursporing
inconspicua – skuggmursporing
integrascens – snedmursporing
intermedia – mellanmursporing
media – enkelmursporing
neglecta – tunn mursporing
nordinii – markmursporing
plicata – sköldmursporing
potamophila – älvmursporing
pulchra – kristallmursporing
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quartzina – kvartsmursporing
schisticola – skiffermursporing
sendtneri – hedmursporing
septentrionalis – arktisk mur-

sporing
singularis – dvärgmursporing

Polycauliona – ljuslavar
candelaria – ljuslav
phlogina – skorpljuslav
polycarpa – mångfruktig vägglav
verruculifera – grynig orangelav

Polychidium
muscicola – korallkuddlav

Polysporina
simplex – honlav
subfuscescens – brun honlav
urceolata – kalkhonlav

Porina – porinor
lectissima – rosenporina
leptalea – dvärgporina
mammillosa – jordporina

Porpidia – blocklavar
cinereoatra – grå blocklav
crustulata – liten blocklav
flavicunda – gul blocklav
hydrophila – strandblocklav
macrocarpa – blocklav
melinodes – rostblocklav
nadvornikiana – malmblocklav
ochrolemma – svämblocklav
platycarpoides – västlig blocklav
rugosa – slät blocklav
speirea – vit blocklav
superba – välvd blocklav
tuberculosa– gråblå blocklav

Porpidinia
tumidula – gotlandsknagglav

Protoblastenia – guldskivlavar
calva – brun guldskivlav
cyclospora – röd guldskivlav
incrustans – småfruktig guldskivlav
rupestris – guldskivlav
siebenhaariana – storfruktig 

guldskivlav
terricola – jord-guldskivlav

Protomicarea
limosa – tramplav

Protopannaria
pezizoides – gytterlav

Protoparmelia – kastanjelavar
atriseda – kartkastanjelav
badia – kastanjebrun kantlav

hypotremella – vedkastanjelav
memnonia – atlantkastanjelav
oleagina – ladkastanjelav
phaeonesos – snyltkastanjelav

Protoparmeliopsis – kvarts lavar
achariana – kustlav
macrocyclos – stor kvartslav
muralis – kvartslav

Protothelenella – ögonlavar
corrosa – klippögonlav
croceae – parasitögonlav
leucothelia – klotögonlav
petri – mossögonlav
polytrichi – fjällögonlav
sphinctrinoidella – liten ögonlav
sphinctrinoides – ögonlav

Pseudephebe – stentagel
minuscula – fransigt stentagel
pubescens – stentagel

Pseudevernia – gällavar
furfuracea – gällav

Pseudosagedia – svartporinor
aenea – barkporina
borreri – skånsk porina
byssophila – grön kalkporina
chlorotica – skuggvårtlav
globulans – rund skuggporina
grandis – stor porina
guentheri – långsporig porina
interjungens – västlig porina
linearis – blek kalkporina

Pseudoschismatomma
rufescens – rödbrun klotterlav

Pseudothelomma
ocellatum – thelomma

Psilolechia – skugglavar
clavulifera – skugglav
leprosa – kopparskugglav
lucida – citrongul skivlav

Psora – tegellavar
decipiens – tegellav
globifera – klot-tegellav
rubiformis – nordlig tegellav
testacea – falsk guldskivlav
vallesiaca – öländsk tegellav

Psoroma – skållavar
hypnorum – skållav
paleaceum – hårskållav
tenue – kastanjebrun skållav

Psoronactis
dilleniana – skuggklipplav

Psorula
rufonigra – snäcklav

Punctelia – punktsköldlavar
jeckeri – daggig punktsköldlav
reddenda – skånsk sköldlav
subrudecta – punktsköldlav

Puttea – pärllavar
caesia – blå pärllav
duplex – mångsporig pärllav
exsequens – stor pärllav
margaritella – vit levermosslav

Pycnora – staketflarnlavar
praestabilis – staketflarnlav
sorophora – mjölig flarnlav
xanthococca – tallflarnlav

Pycnothelia
papillaria – papill-lav

Pyrenodesmia
alociza – svartfruktig orangelav
chalybaea – baltorangelav
variabilis – sydlig kalkorangelav

Pyrenopsis – svartskorpor
furfurea – jordsvartskorpa
grumulifera – mångsporig 

svartskorpa
haematina – brun svartskorpa
haemaleella – svämsvartskorpa

Pyrenula – barkvårtlavar
coryli – hasselvårtlav
laevigata – barkvårtlav
nitida – bokvårtlav
nitidella – askvårtlav
occidentalis – atlantisk vårtlav

Pyrrhospora – flamlavar
quernea – ekflamlav
rubiginans – klippflamlav

Racodium
rupestre – svartludd

Ramalina – brosklavar
baltica – hjälmbrosklav
calicaris – rännformig brosklav
capitata – knölbrosklav
cuspidata – västlig brosklav
dilacerata – späd brosklav
elegans – elegant brosklav
farinacea – mjölig brosklav
fastigiata – rosettbrosklav
fraxinea – brosklav
obtusata – trubbig brosklav
pollinaria – spatelbrosklav
polymorpha – fågeltoppsbrosk-

lav
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roesleri – finflikig brosklav
siliquosa – strandbrosklav
sinensis – småflikig brosklav
subfarinacea – smalgrenig 

brosklav
thrausta – trådbrosklav

Ramboldia – vedflamlavar
cinnabarina – cinnoberflamlav
elabens – vedflamlav
insidiosa – staketflamlav

Ramonia – småstjärnor
chrysophaea – större småstjärna
interjecta – mellansmåstjärna
luteola – mindre småstjärna

Reichlingia – frostfläckar
zwackhii – frostfläck
leopoldii – chokladfrostfläck

Rhexophiale
rhexoblephara – stor svart stjärna

Rhizocarpon – kartlavar
alpicola – fjällkartlav
amphibium – amfibiekartlav
atroflavescens – gulvit kartlav
badioatrum – brun kartlav
disporum – åkerkartlav
eupetraeum – svartvit kartlav
furfurosum – kopparkartlav
geminatum – grå kartlav
geographicum – kartlav
lavatum – sjökartlav
lecanorinum – kragkartlav
leptolepis – falsk skivlav
norvegicum – norsk kartlav
oederi – rostkartlav
petraeum – ringkartlav
reductum – mörk kartlav
richardii – strandkartlav
suomiense – finsk kartlav
timdalii – välvd kartlav
umbilicatum – kalkkartlav

Rhizoplaca – navelkantlavar
chrysoleuca – röd navelkantlav
melanophthalma – navelkantlav
subdiscrepans – gul navelkantlav

Rimularia – rimularior
gibbosa – skuggrimularia

Rinodina – krimmerlavar
calcarea – kalkkrimmerlav
colobina – allékrimmerlav
confragosa – lodkrimmerlav
efflorescens – brunmjöls-

krimmerlav
endophragmia – forskrimmerlav

exigua – grå krimmerlav
fimbriata – sjökrimmerlav
gennarii – kustkrimmerlav
immersa – gropkrimmerlav
luridescens – strandkrimmerlav
milvina – krimmerlav
mniaraea – fjällkrimmerlav
parasitica – parasitkrimmerlav
pityrea – falsk allékrimmerlav
polyspora – mångsporig krim-

merlav
pyrina – kvistkrimmerlav
septentrionalis – nordkrim-

merlav
sheardii – dimkrimmerlav
sophodes – mörk krimmerlav
subparieta – gammelsälgslav
turfacea var. cinereovirens – 

norrlandskrimmerlav
turfacea var. turfacea – torvkrim-

merlav

Romjularia
lurida – brunfjällig skivlav

Ropalospora – svanslavar
atroumbrina – brun 

klippsvanslav
lugubris – klippsvanslav
viridis – barksvanslav

Rostania
ceranisca – fjällgelélav
occultata – skorpgelélav 

Rufoplaca
arenaria – dammorangelav
scotoplaca – grå orangelav
tristiuscula – atlantorangelav

Rusavskia – praktlavar
elegans – praktlav
sorediata – grynig praktlav

Sagedia
mastrucata – vårtig gråstenslav
simoënsis – fläckig gråstenslav
zonata – zonerad gråstenslav

Sagiolechia – svartstjärnor
protuberans – liten svartstjärna

Santessoniella
arctophila – fjällblylav

Sarcogyne – skifferlavar
clavus – stor skifferlav
distinguenda – klotsporig skif-

ferlav
hypophaea– skifferlav
regularis – kalkskifferlav

Sarcopyrenia
gibba – midjelav

Sarcosagium
campestre – klotfruktslav

Schadonia
fecunda – flersporig kornlav

Schaereria – cylinderlavar
cinereorufa – vanlig cylinderlav
corticola – barkcylinderlav
fuscocinerea – mörk skivlav
parasemella – moss-cylinderlav

Schismatomma – skärelavar
graphidioides – skrift-skärelav
pericleum – rosa skärelav
umbrinum – brun skärelav

Sclerococcum
lobariellum – skrovelmössing

Sclerophora – blekspikar
amabilis – sydlig blekspik
coniophaea – rödbrun blekspik
farinacea – brunskaftad blekspik
pallida – gulvit blekspik
peronella – liten blekspik

Scoliciosporum – trädgröne-
lavar

chlorococcum – trädgrönelav
curvatum – barrgrönelav
pruinosum – frostig trädgröne lav
sarothamni – spiral-trädgröne lav
umbrinum – klippgrönelav

Scutula
effusa – mörk lundlav

Scytinium – traslavar
aquale – bäckskinnlav
aragonii – mellantraslav
biatorinum – kalkskinnlav
callopismum – navlad gelélav
fragrans – rosettgelélav
gelatinosum – flikig skinnlav
imbricatum – fjällskinnlav
intermedium – kuddskinnlav
lichenoides – traslav
magnussonii – kustskinnlav
palmatum – strutskinnlav
parvum – dvärggelélav
plicatile – smal skinnlav
pulvinatum – kuddtraslav
schraderi – skrynklig skinnlav
subtile – dvärgskinnlav
tenuissimum – späd skinnlav
teretiusculum – dvärgtufs
tetrasporum – mo-traslav
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Siphula
ceratites – vitfinger

Solitaria
chrysophthalma – alléorangelav

Solorina – säcklavar
bispora – tvåsporig säcklav
crocea – saffranslav
octospora – åttasporig säcklav
saccata – säcklav
spongiosa – smalkantad säcklav

Sphaerophorus – korall-lavar
fragilis – sprödlav
globosus – korallav

Sphinctrina – parasitspikar
anglica – ladparasitspik
leucopoda – liten parasitspik
turbinata – kortskaftad parasit-

spik

Spilonema
paradoxum – storfruktig smal-

trådslav
revertens – smaltrådslav

Sporastatia – mångsporlavar
polyspora – grå mångsporlav
testudinea – brun mångsporlav

Sporodictyon – nätsporingar
arcticum – nordnätsporing
cruentum – strandnätsporing
minutum – smånätsporing
schaererianum – nätsporing
terrestre – fjällnätsporing

Sporodophoron
cretaceum – vit skärelav

Squamarina – placodlavar
cartilaginea – tjock kantlav
degelii – Degelius placodlav
gypsacea – alvar-placodlav
lentigera – vitpudrad kantlav
magnussonii – Magnussons 

placodlav
pachylepidea – dvärg-placodlav

Staurothele
areolata – grynig vårtlav
fissa – brun vårtlav

Steinia
geophana – ruderatlav

Stenocybe
pullatula – alspik

Stereocaulon – påskrislavar
alpinum – fjällpåskrislav

arcticum – arktisk påskrislav
botryosum – druvpåskrislav
capitellatum – huvudpåskrislav
condensatum – vårtig påskrislav
coniophyllum – forspåskrislav
cumulatum – knaggpåskrislav
dactylophyllum – korallpåsk-

rislav
delisei – bohuspåskrislav
depressum – plattad påskrislav
evolutum – utbredd påskrislav
farinaceum – tornepåskrislav
glareosum – sandpåskrislav
grande – stor påskrislav
incrustatum – grynig påskrislav
leucophaeopsis – ljusbrun 

påskrislav
nanodes – dvärgpåskrislav
paschale – påskrislav
pileatum – stiftlik påskrislav
rivulorum – bäckpåskrislav
saxatile – klipp-påskrislav
spathuliferum – spatelpåsk-

rislav
subcoralloides – fingerpåsk-

rislav
symphycheilum – liten påsk-

rislav
tennesseense – indianpåskrislav
taeniarum – pelarpåskrislav
tomentosum – luddig påskrislav
tornense – slät påskrislav
urceolatum – muhria
vesuvianum – spretig påskrislav

Sticta – ärrlavar
fuliginosa – stiftärrlav
limbata – grynig ärrlav
sylvatica – ärrlav

Stictis
populorum – vulkanlav

Stigmidium – lavvårtor
degelii – blylavsvårta

Strangospora – pyttelavar
deplanata – enpyttelav
microhaema – röd pyttelav
moriformis – vedpyttelav
pinicola – barkpyttelav
torvula – stenpyttelav

Strigula – strigulor
jamesii – strigula
stigmatella – storsporig strigula

Synalissa
symphorea – synalissa

Szczawinskia
leucopoda – skaftlav
Taeniolella
verrucosa – pricklavstofs
Tephromela
atra – svart kantlav
Tetramelas – nordlavar
chloroleucus – barknordlav
geophilum – jordnordlav
insignis – mossnordlav
papillatus – vit nordlav
phaeophysciae – parasitnordlav
pulverulentus – snyltnordlav
triphragmioides – gul nordlav
Thalliodima
alutaceum – rosettknagglav
candidum – vit knagglav
opuntioides –jämtknagglav
physarioides – grön knagglav
rosulatum – grå fjällknagglav
sedifolium – knagglav
Thamnolia – masklavar
vermicularis – masklav
Thelenella
muscorum – geléögonlav
Thelocarpon – gulprickar
epibolum – snyltgulprick
laureri – klotgulprick
lichenicola – parasitgulprick
saxicola – stengulprick
superellum – vedgulprick
Thelopsis – pysslinglavar
flaveola – gul pysslinglav
melathelia – mosspysslinglav
rubella – röd pysslinglav
Thelotrema – havstulpanlavar
lepadinum – havstulpanlav
suecicum – liten havstulpanlav
Thermutis
velutina – tovlav
Tholurna
dissimilis – urnlav
Thrombium
epigaeum – geléjordlav
Thyrea
confusa – navelgelélav
Timdalia
intricata – metallspricklav
Toensbergia
leucococca – vit flarnlav
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Tomasellia
gelatinosa – hassellav

Toninia – knagglavar
plumbina – blylavsknagg
populorum – aspbönlav
squalescens – fjällknagglav
squalida – skorpknagglav
subfuscae – kantlavsknagg

Toniniopsis
aromatica – stor skorpknagglav
subincompta – asplundlav
verrucarioides – liten skorp-

knagglav

Trapelia – trapelior
coarctata – stjärntrapelia
corticola – barktrapelia
involuta – loberad trapelia
obtegens – mörk trapelia
placodioides – mjölig trapelia

Trapeliopsis – knotterlavar
aeneofusca – skånsk knotterlav
flexuosa – vedknotterlav
gelatinosa – skinnknotterlav
glaucolepidea – skuggknotter lav
granulosa – knotterlav
pseudogranulosa – rödfläckig 

knotterlav
viridescens – svartfruktig knot-

terlav
wallrothii – västlig knotterlav

Tremolecia
atrata – rutskivlav

Tuckermannopsis
chlorophylla – brämlav

Tylothallia
biformigera – atlantkollav

Umbilicaria – navellavar
aprina – pudrad navellav
arctica – rynkig navellav
cinereorufescens – gråröd 

navellav
crustulosa – knappnavellav
cylindrica – strållav
decussata – åsnavellav
dendrophora – malmnavellav
deusta – svedlav
grisea – naken ragglav
havaasii – sotnavellav
hirsuta – ragglav
hyperborea – nordlig navellav
leiocarpa – spricknavellav
lyngei – Lynges navellav
nylanderiana – kullrig navellav

polyphylla – glatt navellav
polyrrhiza – bronsnavellav
proboscidea – snabellav
rigida – kol-lav
spodochroa – kustnavellav
subglabra – dalanavellav
torrefacta – siktlav
vellea – grå navellav
virginis – jungfrulav

Usnea – skägglavar
barbata – gropig skägglav
ceratina – knölig skägglav
cylindrica – cylinderskägglav
dasypoga – skägglav
florida – blomskägglav
glabrata – dvärgskägglav
glabrescens – spretig skägglav
hirta – luddig skägglav
lapponica – grynig skägglav
longissima – långskägg
silesiaca – ringskägglav
subfloridana – kort skägglav
substerilis – mjölig skägglav
wasmuthii – sprickskägglav

Vahliella
leucophaea – fjällig gytterlav

Varicellaria – snöbollslavar
hemisphaerica – snöbollslav 
lactea – vit porlav
rhodocarpa – örnporlav 
velata – bokporlav

Variospora
dolomiticola – dolomitorange lav
flavescens – kalkorangelav
glomerata – gyttrad orangelav
thallincola – rosettorangelav
velana – sydorangelav

Verrucaria – vårtlavar
halophila – småsporig vårtlav
muralis – murvårtlav
nigrescens – brunsvart vårtlav

Vestergrenopsis – bläck-
rosettlavar

elaeina – slät bläckrosettlav
isidiata – taggig bläckrosettlav

Vezdaea – metallavar
acicularis – nålmetallav
aestivalis – mossmetallav
leprosa – västlig metallav
rheocarpa – taggmetallav
retigera – markmetallav

Violella
fucata – grynig blodlav

Vulpicida – enlavar
juniperinus – enlav
pinastri – granlav
tubulosus – trind enlav

Wahlenbergiella – kustlavar
mucosa – grön kustlav
striatula – åskustlav

Xanthocarpia
crenulatella – vitaktig orangelav

Xanthomendoza – allévägg-
lavar

borealis – nordlig vägglav
fallax – fjällig vägglav
fulva – grov ljuslav
poeltii – allévägglav

Xanthoparmelia – kaklavar
angustiphylla – ölandskaklav
conspersa – kaklav
delisei – gulbrun kaklav
loxodes – knölig sköldlav
mougeotii – dvärgkaklav
pulla – mörkbrun sköldlav
stenophylla – smalflikig kaklav
tinctina – kustkaklav
verruculifera – stiftsköldlav

Xanthoria – vägglavar
aureola – kustvägglav
calcicola – kalkvägglav
parietina – vägglav

Xanthoriicola
physciae – vägglavsfläck

Xylographa – strecklavar
carneopalloida – blek strecklav
difformis – kelostrecklav
erratica – kortfruktig strecklav
opegraphella – drivvedsstrecklav
pallens – stjärnstrecklav
parallela – mörkfruktig strecklav
rubescens – blekkantad streck-

lav
septentrionalis – brun strecklav
soralifera – klotstrecklav
trunciseda – ljusfruktig strecklav
vitiligo – mjölig strecklav

Xylopsora 
caradocensis – knölig flarnlav
friesii – tunn flarnlav

Zahlbrucknerella
calcarea – falsk trådlav

Zwackhia – olivklotterlavar
sorediifera – mjölig klotterlav
viridis – olivklotterlav
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Svenska namn –  
vetenskapliga namn

alaskaörnlav – Ochrolechia alaskana
algsvartspik – Chaenothecopsis viridireagens
al-lav – Lecanora carpinea
allékantlav – Lecanora impudens
allékrimmerlav – Rinodina colobina
allélav – Anaptychia ciliaris
allélavar – Anaptychia 
allémosslav – Bryostigma muscigena
alléorangelav – Solitaria chrysophthalma
allévägglav – Xanthomendoza poeltii
allévägglavar – Xanthomendoza
alléägglav – Candelariella reflexa
almlav – Gyalecta ulmi
almorangelav – Cerothallia luteoalba
alplavar – Bryonora
alplunglav – Lobaria linita
alplunglavsknapp – Plectocarpon linitae
alporangelav – Parvoplaca tiroliensis
alpporlav – Pertusaria alpina
alrosettlav – Physcia alnophila
alspik – Stenocybe pullatula
alvaranema – Anema nummularium
alvarfjällav – Agonimia globulifera
alvarjordlav – Clavascidium alvarense
alvar-placodlav – Squamarina gypsacea
alvar-rislav – Cladonia subrangiformis
alägglav – Candelariella lutella
amandineor – Amandinea
amerikansk sönderfallslav – Bactrospora brodoi
amerikatagel – Bryoria americana
amfibiekartlav – Rhizocarpon amphibium
anzina – Anzina carneonivea
arktisk vätlav – Hymenelia arctica
arktisk mursporing – Polyblastia septentrionalis
arktisk påskrislav – Stereocaulon arcticum
Asahinas bägarlav – Cladonia asahinae
askkägellav – Naetrocymbe fraxinii
askpäronlav – Arthopyrenia grisea
askvårtlav – Pyrenula nitidella
aspbönlav – Toninia populorum
aspgelélav – Collema subnigrescens
aspkantlav – Lecanora populicola
aspkranslav – Phaeophyscia ciliata
aspkvistspik – Phaeocalicium tremulicola
asplav – Lecidella elaeochroma
asplekania – Lecania fuscella
asplundlav – Toniniopsis subincompta
aspnäverprick – Leptorhaphis atomaria
asporangelav – Gyalolechia flavorubescens
asppricklav – Arthonia patellulata
aspskivlav – Lecidea erythrophaea
atlantcresponia – Cresponea premnea
atlantkastanjelav – Protoparmelia memnonia 

atlantkollav – Tylothallia biformigera
atlantisk hållav – Menegazzia subsimilis
atlantisk vårtlav – Pyrenula occidentalis
atlantknopplav – Biatora toensbergii
atlantorangelav – Rufoplaca tristiuscula
atlantspricklav – Acarospora molybdina
atlor – Atla
auroramursporing – Polyblastia aurorae
Bachmanns sipperlav – Dermatocarpon bachmannii
baltmursporing – Polyblastia baltica
baltorangelav – Pyrenodesmia chalybaea
barkblådagging – Frutidella caesioatra
barkcylinderlav – Schaereria corticola
barkkornlav – Lopadium disciforme
barkkryptolav – Absconditella pauxilla
barkrävlav – Myochroidea porphyrospoda
barknordlav – Tetramelas chloroleucus
barkporina – Pseudosagedia aenea
barkporlav – Pertusaria sommerfeltii
barkpricklav – Arthonia mediella
barkpyttelav – Strangospora pinicola
barksköldlav – Melanelixia glabratula
barksvanslav – Ropalospora viridis
barktrapelia – Trapelia corticola
barkvindlav – Loxospora elatina
barkvårtlav – Pyrenula laevigata
barkvårtlavar – Pyrenula
barkzonlav – Enterographa crassa
barrgrönelav – Scoliciosporum curvatum 
benmjöllav – Lepraria eburnea
bergfiltlav – Peltigera monticola 
berglav – Dimelaena oreina
biatoror – Biatora
bitterlav – Pertusaria amara
björkkantlav – Lecanora fuscescens
björkkvistspik – Phaeocalicium compressulum
björkpäronlav – Arthopyrenia subcerasi
björktagellav – Bryoria simplicior
bladbägarlav → älghornslav
blanklavgömming – Clauzadea metzleri
blank knöllav – Placopsis lambii
blanklav – Eopyrenula leucoplaca
blanklavar – Eopyrenula
blanksvart spiklav – Calicium denigratum
blek atla – Atla tibelliorum
blek dynlav – Micarea byssacea
blek kalkporina – Pseudosagedia linearis
blek klosterlav – Biatoridium delitescens
blek knopplav – Biatora albohyalina
blek kraterlav – Gyalecta flotowii
blek kryptolav – Absconditella delutula
blek lekania – Lecania cyrtellina
blek lundlav – Bacidia rosellizans
blek stiftdynlav – Micarea tomentosa
blek strecklav – Xylographa carneopallida
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blek svartspik – Chaenothecopsis ochroleuca
blek örnlav – Ochrolechia pallescens
blekgul kantlav – Lecanora polytropa
blekkantad strecklav – Xylographa rubescens
blekskaftad dynlav – Micarea anterior
blekskaftad nållav – Chaenotheca cinerea
blekskaftad svartspik – Chaenothecopsis pusilla
blekspikar – Sclerophora
blekt gulmjöl – Chrysothrix flavorirens
blektagel → manlav
blemlav – Phlyctis argena
blemlavar – Phlyctis
blemlavsklotter – Phacographa zwackhii
blocklav – Porpidia macrocarpa
blocklavar – Porpidia
blodkantlav – Bellemerea sanguinea
blodlav – Mycoblastus sanguinarius
blodlavar – Mycoblastus
blodorangelav – Caloplaca albolutescens
blodplättslav – Haematomma ochroleucum
blodplättslavar – Haematomma
blombägarlav – Cladonia bellidiflora
blomskägglav – Usnea florida
blyertsgrå orangelav – Caloplaca ahtii 
blyertslav – Lecanographa amylacea (form med 

trebouxioida alger)
blygrå kantlav – Myriolecis persimilis
blylav – Pectenia plumbea
blylavar – Pectenia
blylavsknagg – Toninia plumbina
blylavsvårta – Stigmidium degelii
blyorangelav – Caloplaca chlorina
blysvedskivlav – Miriquidica plumbeoatra
blå halmlav – Lecanora sublivescens
blå pärllav – Puttea caesia
blå sjökantlav – Ionaspis suaveolens 
blåbärsknopplav – Biatora vacciniicola
blådaggingar – Frutidella
blåfotslav – Cladonia cyanipes
blåfruktig vätlav – Hymenelia cyanocarpa
blågryn – Moelleropsis
blågryn – Moelleropsis nebulosa
blågrå mjöllav – Lepraria incana
blågrå mossdynlav – Micarea leprosula
blågrå svartfotslav – Cladonia trassii
blågrå svartspik – Chaenothecopsis fennica
blågrön bläcklav – Placynthium tantaleum
blågrön svartspik – Chaenothecopsis vainioana
blåslav – Hypogymnia physodes
blåslavar – Hypogymnia
blåslavsknapp – Plectocarpon encausticum
blåslavsknöl – Phacopsis cephalodioides
blåslundlav – Bacidina saxenii
blåsvart knopplav – Biatora ocelliformis
bläcklav – Placynthium nigrum

bläcklavar – Placynthium
bläckrosettlavar – Vestergrenopsis
bohuspåskrislav – Stereocaulon delisei
bohusörnlav – Ochrolechia bahusiensis
bokkantlav – Lecanora glabrata
bokporlav – Varicellaria velata
bokvårtlav – Pyrenula nitida
bollbägarlav – Cladonia pulvinata
bomullsmjöllav – Botryolepraria lesdainii
bredlobig filtlav – Peltigera latiloba
bredsporig orangelav – Caloplaca latispora
brittisk torsklav – Peltigera britannica
brokig kalkmosslav – Bilimbia sabuletorum
brokig knopplav – Biatora sphaeroidiza
broktagel – Bryoria bicolor
bronslav – Clauzadeana macula
bronsnavellav – Umbilicaria polyrrhiza
brosklav – Ramalina fraxinea
brosklavar – Ramalina
brun bägarlav – Cladonia chlorophaea
brun franslav – Anaptychia runcinata
brun gråstenslav – Circinaria cupreogrisea
brun guldskivlav – Protoblastenia calva
brun honlav – Polysporina lapponica
brun jordlav – Placidium lachneum
brun kantlav – Lecanora argentata
brun kartlav – Rhizocarpon badioatrum
brun klipprönnlav – Buellia badia
brun klippsvanslav – Ropalospora atroumbrina
brun knopplav – Bryobilimbia hypnorum
brun lundlav – Bacidia polychroa
brun mosskantlav – Lecanora epibryon
brun mursporing – Polyblastia fusca
brun mångsporlav – Sporastatia testudinea
brun nållav – Chaenotheca phaeocephala
brun rosettorangelav – Caloplaca demissa
brun skärelav – Schismatomma umbrinum
brun snölegelav – Ameliella andreaeicola
brun spricklav – Acarospora fuscata
brun svartlav – Carbonea assimilis
brun svartskorpa – Pyrenopsis haematina
brun svartspik – Chaenothecopsis epithallina
brun vårtlav – Staurothele fissa
brunfjällig skivlav – Romjularia lurida
brungytterlavar – Fuscopannaria
brun strecklav – Xylographa septentrionalis
brunmjölskrimmerlav – Rinodina efflorescens
brunpudrad nållav – Chaenotheca gracillima
brunrosa kantlav – Lecanora hagenii 
brunröd kraterlav – Gyalecta erythrozona
brunskaftad blekspik – Sclerophora farinacea
brunsvart sköldlav – Montanelia disjuncta
brunsvart vårtlav – Verrucaria nigrescens
bryggkantlav – Lecanora orae-frigidae
brämlav – Tuckermannopsis chlorophylla
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buskmjöllav – Leprocaulon quisquiliare
bålnavling – Lichenomphalia hudsoniana
bålnavlingar – Lichenomphalia
bårdlav – Nephroma parile
bäckdynlav – Micarea vulpinaris
bäckgelélav – Collema glebulentum
bäcklav – Dermatocarpon luridum
bäckpensellav – Gyalidopsis helvetica
bäckpåskrislav – Stereocaulon rivulorum
bäcksaltlav – Hydropunctaria rheitrophila
bäckskinnlav – Scytinium aquale
bägarlavar – Cladonia
bägarpöslav – Cladonia deformis
bägarstängellav – Cladonia gracilis ssp. turbinata
bägarsyllav – Cladonia cornuta ssp. groenlandica
chokladfrostfläck – Reichlingia leopoldii
cinnoberflamlav – Ramboldia cinnabarina
cinnoberfläck – Coniocarpon cinnabarinum
citrinellav – Arthrorhaphis citrinella
citrinellavar – Arthrorhaphis
citrongul skivlav – Psilolechia lucida
citronlav – Candelaria pacifica
citronlavar – Candelaria
cylinderlavar – Schaereria
cylinderskägglav – Usnea cylindrica
daggbläcklav – Placynthium caesium
daggfärglav – Parmelia ernstiae
daggig gråstenslav – Aspicilia caesiopruinosa
daggig kalkblocklav – Farnoldia jurana
daggig punktsköldlav – Punctelia jeckeri
daggig väggjordlav – Placidiopsis pseudocinerea
daggig lavgömming – Clauzadea immersa
daggklotterlav – Lecanographa lyncea
dagglav – Physconia distorta
dagglavar – Physconia
daggpäronlav – Arthopyrenia cinereopruinosa
dalanavellav – Umbilicaria subglabra
dalmatinerfläck – Arthonia arthonioides
dammorangelav – Rufoplaca arenaria
Degelius placodlav – Squamarina degelii
dimatla – Atla praetermissa
dimkrimmerlav – Rinodina sheardii
dirina – Dirina massiliensis
dirinor – Dirina
dolomitatla – Atla vitikainenii
dolomitklotterlav – Opegrapha dolomitica
dolomitorangelav – Variospora dolomiticola
drivvedsstrecklav  – Xylographa opegraphella
drivvedsxylografa → drivvedsstrecklav
dropplav – Cliostomum griffithii
dropplavar – Cliostomum
dropp-lecidella – Lecidella achristotera
druvpåskrislav – Stereocaulon botryosum
dvärgblylav – Parmeliella parvula
dvärgblylavar – Parmeliella

dvärgbägarlav – Cladonia parasitica
dvärgdynlav – Micarea contexta
dvärggelélav – Scytinium parvum
dvärggyalidea – Gyalidea praetermissa
dvärggytterlav – Arctomia delicatula
dvärggytterlavar – Arctomia
dvärghedlav – Cetraria odontella
dvärgkaklav – Xanthoparmelia mougeotii
dvärgkatinaria – Catinaria neuschildii
dvärgklipplav – Fuscidea pusilla
dvärgkolvlav – Pilophorus dovrensis
dvärgkranslav – Phaeophyscia nigricans
dvärgkvistlav – Fellhaneropsis almquistiorum
dvärgkvistlavar – Fellhaneropsis
dvärglundlav – Bacidina chloroticula
dvärgmursporing – Polyblastia singularis
dvärg-placodlav – Squamarina pachylepidea
dvärgporina – Porina leptalea
dvärgpraktlav – Calogaya lobulata
dvärgpåskrislav – Stereocaulon nanodes
dvärgpäronlav – Arthopyrenia atomariella
dvärgrosettlav – Hyperphyscia adglutinata
dvärgskinnlav – Scytinium subtile
dvärgskägglav – Usnea glabrata
dvärgspik – Calicium pinastri 
dvärgspricklav – Caeruleum heppii
dvärgtufs – Scytinium teretiusculum
dynlav – Micarea prasina
dynlavar – Micarea
dysternavling – Lichenomphalia grisella
eiglera – Eiglera flavida
ekflamlav – Pyrrhospora quernea
eklav – Biatora globulosa
ekpricklav – Arthonia byssacea
ekspik – Calicium quercinum
elegant brosklav – Ramalina elegans
elegant sköldlav – Melanohalea elegantula
elfenbenslav – Heterodermia speciosa
elfenbenslavar – Heterodermia
enkel lavklubba – Multiclavula vernalis
enkelmursporing – Polyblastia media
enlav – Vulpicida juniperinus
enlavar – Vulpicida
enpyttelav – Strangospora deplanata
fallmursporing – Polyblastia cataractae
falsk allékrimmerlav – Rinodina pityrea
falsk guldskivlav – Psora testacea
falsk kantlav – Maronea constans
falsk klotterlav – Poeltinula interjecta
falsk porlav – Megaspora verrucosa
falsk pricklav – Arthonia granitophila
falsk renlav – Cladonia rangiformis
falsk skivlav – Rhizocarpon leptolepis
falsk trådlav – Zahlbrucknerella calcarea
filtlav – Peltigera canina
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filtlavar – Peltigera
filtlavsknapp – Plectocarpon peltigerae
finflikig brosklav – Ramalina roesleri
finflikig sköldlav – Montanelia panniformis
fingerlav – Cladonia digitata
fingerlik porlav – Pertusaria dactylina
fingerpåskrislav – Stereocaulon subcoralloides
fingrad gråstenslav – Aspicilia dendroplaca
finlav – Physcia tenella
finsk kalklav – Endocarpon adsurgens
finsk atla – Atla oulankaensis
finsk kartlav – Rhizocarpon suomiense
finsk ägglav – Candelariella kuusamoënsis
finsk örnlav – Ochrolechia mahluensis
fjäll-lecidella – Lecidella altensis
fjällamandinea – Amandinea cacuminum
fjällatla – Atla alpina
fjällavar – Agonimia
fjällblylav – Santessoniella arctophila
fjällblåslav – Allantoparmelia alpicola
fjällblåslavar – Allantoparmelia
fjällfiltlav – Peltigera kristinssonii
fjällgelélav – Rostania ceranisca
fjällgroplav – Gyalecta foveolaris
fjällgrönelav – Bryobilimbia diapensiae
fjällgytterlav – Pannaria hookeri
fjällig bägarlav – Cladonia macrophylla
fjällig dagglav – Physconia perisidiosa
fjällig filtlav – Peltigera praetextata
fjällig gytterlav – Vahliella leucophaea
fjällig knopplav – Biatora fallax
fjällig sipperlav – Dermatocarpon leptophyllodes
fjällig svavellav – Gyalolechia bracteata
fjällig väggjordlav – Placidiopsis custnanii
fjällig vägglav – Xanthomendoza fallax
fjällkalklav – Endocarpon pulvinatum
fjällkantlav – Bellemerea alpina
fjällkantlavar – Bellemerea
fjällkartlav – Rhizocarpon alpicola
fjällknagglav – Toninia squalescens
fjällkrimmerlav – Rinodina mniaraea
fjällnätsporing – Sporodictyon terrestre
fjällorangelav – Pachypeltis castellana
fjällporlav – Pertusaria glomerata
fjällpåskrislav – Stereocaulon alpinum
fjällskinnlav – Scytinium imbricatum
fjällskravellav – Aspilidea myrinii
fjällsotlav – Calicium pinicola
fjällsvartlav – Carbonea intrusa
fjälltagellav – Alectoria ochroleuca
fjällögonlav – Protothelenella polytrichi
fjällörnlav → nordlig örnlav
flagnad bägarlav – Cladonia decorticata
flamlavar – Pyrrhospora
flarnlav – Hypocenomyce scalaris

flarnlavar – Hypocenomyce
flarnsnylting – Clypeococcum hypocenomycis
flarnspik – Calicium episcalaris
flersporig kornlav – Schadonia fecunda
flikad islandslav – Cetrariella delisei
flikbägarlav – Cladonia caespiticia
flikig skinnlav – Scytinium gelatinosum
flikig sköldlav – Melanohalea laciniatula
fliklav – Massalongia carnosa
fläckig gråstenslav – Sagedia simoënsis
fläckklipplav – Fuscidea gothoburgensis
fläcklav – Arthonia radiata
fläcklavar – Arthonia
fläderlundlav – Bacidia friesiana
fnaslav – Cladonia squamosa
forsgytterlav – Fuscopannaria confusa
forskrimmerlav – Rinodina endophragmia
forskronlav – Gyalecta ophiospora
forspåskrislav – Stereocaulon coniophyllum
fransigt stentagel – Pseudephebe minuscula
fransrosettlav – Physcia leptalea
frostdropplav – Biatora pallens
frostfläck – Reichlingia zwackhii
frostfläckar – Reichlingia
frostig asplav – Lecidella laureri
frostig trädgrönelav – Scoliciosporum pruinosum
fyrsporig orangelav – Bryoplaca tetraspora
fågelkantlav – Circinaria leprosescens
fågeltoppsbrosklav – Ramalina polymorpha
fårad bläcklav – Placynthium pannariellum
färglav – Parmelia saxatilis
färglavar – Parmelia
fönsterlav – Cladonia stellaris
gaffelbägarlav – Cladonia alpina
gaffelpigglav – Cladonia uncialis ssp. biuncialis
gammelekslav – Lecanographa amylacea
gammelgranslav – Lecanactis abietina
gammelgranslavar – Lecanactis
gammelsälgslav – Rinodina subparieta
garnlavar – Alectoria
garnlav – Alectoria sarmentosa
geléjordlav – Thrombium epigaeum
gelélavar – Collema
gelémosslav – Cryptodiscus gloeocapsa
geléögonlav – Thelenella muscorum
getlav – Flavoparmelia caperata
getlavar – Flavoparmelia
gipsgroplav – Diploschistes gypsaceus
glansfläck – Arthonia spadicea
glansknagglav – Kiliasia tristis
glansskivlav – Lecidea albofuscescens
glanstagel – Bryoria nitidula
glashårslav – Leptochidium albociliatum
glashårslavar – Leptochidium
glatt navellav – Umbilicaria polyphylla
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glatt svartfotslav – Cladonia stricta
glänsande sköldlav – Melanelixia fuliginosa
glänsande svedskivlav – Miriquidica garovaglii
gotlandsknagglav – Porpidinia tumidula
gotlandspunktlav – Acrocordia salweyi
granatlavar – Euopsis
grangytterlav – Fuscopannaria ahlneri
granknopplav – Biatora rufidula
granlav – Vulpicida pinastri
granlundlav – Bacidia laurocerasi
granpensellav – Gyalideopsis piceicola
granskivlav – Lecidea plebeja
granörnlav – Ochrolechia gowardii
Grays bägarlav – Cladonia grayi
grenbägarlav – Cladonia polydactyla
grenig lavklubba – Multiclavula corynoides
grenkantlav – Lecanora pulicaris
grenlav – Evernia mesomorpha
grenskägglav → skägglav
gropvätlav – Hymenelia epulotica
gropig kalkstenslav – Aspicilia coronata
gropig skägglav – Usnea barbata
gropkrimmerlav – Rinodina immersa
gropkvistlav – Fellhaneropsis myrtillicola
groplav – Diploschistes scruposus
groplavar – Diploschistes
gropmandellav – Amygdalaria consentiens
groporangelav – Caloplaca obscurella
grottkantlav – Lecanora cavicola
grov hornbägarlav – Cladonia rei
grov ljuslav – Xanthomendoza fulva
grov trådlav – Ephebe hispidula
grovkornig orangelav – Flavoplaca limonia
grovkornig örnlav – Ochrolechia subviridis
grusbägarlav – Cladionia imbricaria
grusdynlav – Micarea erratica
gruslav – Ainoa mooreana
grynig blodlav – Violella fucata
grynig blåslav – Hypogymnia farinacea
grynig bägarlav – Cladonia ramulosa
grynig dagglav – Physconia grisea
grynig dynlav – Micarea submilliaria
grynig filtlav – Peltigera collina
grynig gelélav – Collema subflaccidum
grynig kolvlav – Pilophorus cereolus
grynig lecidella – Lecidella anomaloides
grynig lundlav – Bacidia biatorina
grynig nållav – Chaenotheca chrysocephala
grynig orangelav – Polycauliona verruculifera
grynig praktlav – Rusavskia sorediata
grynig påskrislav – Stereocaulon incrustatum
grynig skägglav – Usnea lapponica
grynig sköldlav – Montanelia sorediata
grynig stenporlav – Pertusaria aspergilla
grynig vårtlav – Staurothele areolata

grynig ägglav – Candelariella xanthostigma
grynig ärrlav – Sticta limbata
grynig örnlav – Ochrolechia androgyna
grynlav – Pannaria conoplea
grå blocklav – Porpidia cinereoatra
grå bägarlav – Cladonia glauca
grå citrinellav – Arthrorhaphis grisea
grå dynlav – Micarea cinerea
grå filtlav – Peltigera ponojensis
grå fjällknagglav – Thalliodima rosulatum
grå hattlavssnyltare – Epilichen glauconigellus
grå jordlav – Catapyrenium psoromoides
grå kantlav – Bellemerea cinereorufescens
grå kartlav – Rhizocarpon geminatum
grå krimmerlav – Rinodina exigua
grå ladlav – Calicium trachylioides
grå mångsporlav – Sporastatia polyspora
grå navellav – Umbilicaria vellea
grå nållav – Chaenotheca trichialis
grå orangelav – Rufoplaca scotoplaca
grå plättlav – Placopyrenium fuscellum
grå punktlav – Acrocordia gemmata
grå renlav – Cladonia rangiferina
grå ringlav – Evernia illyrica
grå skivlav – Lecidea lapicida var. pantherina
grå skärelav – Dendrographa decolorans
grå svartlav – Carbonea vorticosa
grå tagellav – Bryoria capillaris
grå vedorangelav – Caloplaca phaeocarpella
gråblå blocklav – Porpidia tuberculosa
gråblå rönnlav – Buellia griseovirens 
gråblå skinnlav – Leptogium cyanescens
grådaggig kantlav – Lecanora rupicola
grågrynig skivlav – Lecidea nylanderi
grågrön hagelporlav – Pertusaria coronata
gråröd navellav – Umbilicaria cinereorufescens
gråstenslav – Aspicilia cinerea
gråstenslavar – Aspicilia
grön dropplav – Cliostomum flavidulum
grön kalkporina – Pseudosagedia byssophila
grön knagglav – Thalliodima physaroides
grön kusttlav – Wahlenbergiella mucosa 
grön kvistlav – Fellhanera viridisorediata
grön lundlav – Bacidia viridifarinosa
grön njurlav – Nephroma expallidum
grön spiklav – Calicium viride
grön vårtlav → grön kusttlav
gröngul knopplav – Mycobilimbia epixanthoides
grönt gulmjöl – Chrysothrix chlorina
gul blocklav – Porpidia flavicunda
gul dropplav – Cliostomum corrugatum
gul hattlavssnyltare – Epilichen scabrosus
gul klipprönnlav – Buellia ocellata
gul kraterkantlav – Lecanora reagens
gul navelkantlav – Rhizoplaca subdiscrepans
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gul nordlav – Tetramelas triphragmioides
gul orangelav – Leproplaca cirrochroa
gul porlav – Pertusaria flavida
gul pysslinglav – Thelopsis flaveola
gul rönnlav → gul nordlav
gul stiftlav – Pertusaria flavocorallina
gulaktig färglav – Parmelia fraudans
gulbrun kaklav – Xanthoparmelia delisei
guldjapewia – Japewia subaurifera
guldmosslav – Brigantiaea fuscolutea
guldorangelav – Leproplaca chrysodeta
guldskivlav – Protoblastenia rupestris
guldskivlavar – Protoblastenia
gulfjäll – Cladonia luteoalba
gulkantad dagglav – Physconia enteroxantha
gulkantad spiklav – Calicium trabinellum
gulmjöl – Chrysothrix candelaris
gulmjölig lecidella – Lecidella flavosorediata
gulmjölslavar – Chrysothrix
gulnål – Chaenotheca brachypoda
gulprickar – Thelocarpon
gulpudrad sköldlav – Melanelixia subaurifera
gulpudrad spiklav – Calicium adspersum
gulspricklav – Pleopsidium chlorophanum
gulspricklavar – Pleopsidium
gulvit blekspik – Sclerophora pallida
gulvit kartlav  Rhizocarpon atroflavescens
gulvit renlav – Cladonia arbuscula
gyalideor – Gyalidea
gyllenlav – Catolechia wahlenbergii
gytterlav – Protopannaria pezizoides
gytterlavar – Pannaria
gyttrad jordlav – Placidium squamulosum
gyttrad kalkspricklav – Acarospora cervina
gyttrad kalkstenslav – Circinaria contorta
gyttrad orangelav – Variospora glomerata
gyttrad spricklav – Myriospora smaragdula – 
gällav – Pseudevernia furfuracea
gällavar – Pseudevernia
gärdsgårdskantlav – Lecanora varia
gärdsgårdslav – Cetraria sepincola
hagelporlav – Pertusaria coccodes
halmgul örnlav – Ochrolechia alboflavescens
halmlav – Lecanora symmicta
halomursporing – Polyblastia eumecospora
hassellav – Tomasellia gelatinosa
hasselpäronlav – Arthopyrenia cerasi
hasselvårtlav – Pyrenula coryli
hattlav – Baeomyces rufus
hattlavar – Baeomyces
hattlavssnyltare – Epilichen
havstulpanlav – Thelotrema lepadinum
havstulpanlavar – Thelotrema
hedlav – Cetraria aculeata
hedmursporing – Polyblastia sendtneri

hedpigglav – Cladonia zopfii
hedrenlav – Cladonia portentosa
henricor – Henrica
heppia – Heppia lutosa
heppior – Heppia
hjorthornslav – Cladonia cervicornis
hjälmbrosklav – Ramalina baltica
hjälmrosettlav – Physcia adscendens
honlav – Polysporina simplex
honlavar – Polysporina
hornbägarlav – Cladonia subulata
hornorangelav – Caloplaca celata
huvudbägarlav – Cladonia peziziformis
huvudpåskrislav – Stereocaulon capitellatum
hålblåslav – Hypogymnia incurvoides
hållav – Menegazzia terebrata
hållavar – Menegazzia
hårig jordlav – Placidium pilosellum
hårig skrovellav – Lobaria hallii
hårprickar – Niesslia
hårskållav – Psoroma paleaceum
häll-lav – Melanelia hepatizon
härjedalslav – Leproplaca proteus
högfjällsblåslav – Brodoa oroarctica
idreknopplav – Biatora alborufidula
indianpåskrislav – Stereocaulon tennesseense 
ishavsmursporing – Polyblastia hyperborea
islandslav – Cetraria islandica
islandslavar – Cetraria
jaguarfläck – Arthonia ruana
jaguarfläck – Arthothelium ruanum
jaguarfläckar – Arthothelium
japewior – Japewia
jordatla – Atla wheldonii
jordfjällav – Lecidoma demissum
jord-guldskivlav – Protoblastenia terricola
jordkraterlav – Gyalecta geoica
jordkryptolav – Absconditella trivialis
jordlavar – Catapyrenium
jord-lecidella – Lecidella aeruginea
jordnordlav – Tetramelas geophilum
jordporina – Porina mammillosa
jordpyttelav – Biatorella tiroliensis
jordpyttelavar – Biatorella
jordskivlav – Buellia epigaea
jordspricklav – Acarospora argillacea
jordsvartskorpa – Pyrenopsis furfurea
jungfrulav – Umbilicaria virginis
jämtalplav – Bryonora castanea
jämtkantlav – Lecanora retracta
jämtknagglav – Thallioidima opuntioides
jämtkraterlav – Gyalecta kukriensis
jämtorangelav – Caloplaca turkuensis
jämtsvartlav – Carbonea aggregantula
jämtädellav – Megalaria jemtlandica
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jättelav – Lobaria amplissima
jättesköldlav – Cetrelia olivetorum
jättesköldlavar – Cetrelia
kaklav – Xanthoparmelia conspersa
kaklavar – Xanthoparmelia
kalkblocklavar – Farnoldia
kalkbägarlav – Cladonia pocillum
kalkgelélav – Lathagrium fuscovirens
kalkgelélavar – Lathagrium
kalkgytterlav – Fuscopannaria praetermissa
kalkhedslav – Cladonia symphycarpa
kalkhonlav – Polysporina urceolata
kalkvätlav – Hymenelia heteromorpha
kalkjordlav – Catapyrenium cinereum
kalkkartlav – Rhizocarpon umbilicatum
kalkklotterlav – Arthonia calcarea
kalkkranslav – Phaeophyscia constipata
kalkkrimmerlav – Rinodina calcarea
kalklav – Endocarpon adscendens
kalklavar – Endocarpon
kalkmosslavar – Bilimbia
kalkorangelav – Variospora flavescens
kalkpunktlav – Acrocordia conoidea
kalkpyttelav – Biatorella hemisphaerica
kalkskifferlav – Sarcogyne regularis
kalkskinnlav – Scytinium biatorinum
kalklavgömming – Clauzadea monticola
kalkskivlav – Diplotomma venustum
kalkspricklav – Acarospora glaucocarpa
kalkstenslav – Circinaria calcarea
kalkstenslavar – Circinaria
kalkvägglav – Xanthoria calcicola
kamgelélav – Lathagrium cristatum
kanelorangelav – Blastenia ammiospila
kanelpyttelav – Piccolia ochrophora
kantarellnavling – Lichenomphalia alpina
kantdynlav – Micarea peliocarpa
kantlavar – Lecanora
kantlavsklotter – Phacographa glaucomaria
kantlavsknagg – Toninia subfuscae
kantlavsnylting – Clypeococcum epicrassum
kantorangelav – Caloplaca diphyodes
kartkastanjelav – Protoparmelia atriseda
kartlav – Rhizocarpon geographicum
kartlavar – Rhizocarpon
kastanjebrun kantlav – Protoparmelia badia
kastanjebrun skållav – Psoroma tenue
kastanjegytterlav – Fuscopannaria sampaiana
kastanjelavar – Protoparmelia
katinarior – Catinaria
kattfotslav – Felipes leucopellaea
kavernularia – Hypogymnia hultenii
kelostrecklav – Xylographa difformis
klilav – Imshaugia aleurites
klilavar – Imshaugia

klipp-lecidella – Lecidella scabra
klippbelonia  Gyalecta russula
klippdropplav – Cliostomum tenerum
klippdynlav – Micarea lithinella
klippflamlav – Pyrrhospora rubiginans
klippgrönelav – Scoliciosporum umbrinum
klippkaka – Dendrographa latebrarum
klippkranslav – Phaeophyscia endococcina
klipplav – Fuscidea cyathoides
klipplavar – Fuscidea
klippmjöllav – Lepraria neglecta
klipporangelav – Athallia scopularis
klipp-påskrislav – Stereocaulon saxatile
klippskivlav – Buellia aethalea
klippskägglav → skägglav
klippspik – Calicium corynellum
klippsvanslav – Ropalospora lugubris
klippsvartspik – Chaenothecopsis subparoica
klipptagel → manlav
klippzonlav – Enterographa hutchinsiae
klippögonlav – Protothelenella corrosa
klockspik – Phaeocalicium interruptum
klosterlav – Biatoridium monasteriense
klosterlavar – Biatoridium
klotfruktslav – Sarcosagium campestre
klotgulprick – Thelocarpon laureri
klotstrecklav – Xylographa soralifera
klotsporig skifferlav – Sarcogyne distinguenda
klot-tegellav – Psora globifera
klotterlav – Alyxoria varia
klotterlavar – Alyxoria
klotögonlav – Protothelenella leucothelia
klubblav – Dibaeis baeomyces
klubblavar – Dibaeis
klubbsköldlav – Melanohalea exasperatula
knagglav – Thalliodima sedifolium
knagglavar – Toninia
knaggpåskrislav – Stereocaulon cumulatum
knappnavellav – Umbilicaria crustulosa
knopplav – Mycobilimbia carneoalbida
knopplavar – Mycobilimbia
knotterlav – Trapeliopsis granulosa
knotterlavar – Trapeliopsis
knottrig blåslav – Hypogymnia bitteri
knölbrosklav – Ramalina capitata
knölig flarnlav – Xylopsora caradocensis
knölig gråstenslav – Aspicilia pergibbosa
knölig skägglav – Usnea ceratina
knölig sköldlav – Xanthoparmelia loxodes
knöllav – Placopsis gelida
knöllavar – Placopsis
kochenillav – Cladonia coccifera
kolflarnlav – Carbonicola anthracophila
kolflarnlavar – Carbonicola
kol-lav – Umbilicaria rigida
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kollavar – Catillaria
kolvlavar – Pilophorus
kopparkartlav – Rhizocarpon furfurosum
kopparskugglav – Psilolechia leprosa
kopparspik – Calicium salicinum
kopparägglav – Candelariella vainioana
korallav – Sphaerophorus globosus
korallblylav – Parmeliella triptophylla
korallblåslav – Brodoa intestiniformis
korallblåslavar – Brodoa
korallbägarlav – Cladonia straminea
korallkornlav – Lopadium coralloideum
korallkuddlav – Polychidium muscicola
korallorangelav – Blastenia herbidella
korallpåskrislav – Stereocaulon dactylophyllum
koralltorvlav – Placynthiella icmalea
kornig filtlav – Peltigera lepidophora
kornig nållav – Chaenotheca chlorella
kornknopplav – Biatora aegrefaciens 
kornlav – Lopadium pezizoideum
kornlavar – Lopadium
kort skägglav – Usnea subfloridana
kortfruktig strecklav – Xylographa erratica 
kortskaftad parasitspik – Sphinctrina turbinata
kortskaftad svartspik – Chaenothecopsis hospitans
kortskaftad ärgspik – Microcalicium ahlneri
kortsporig citrinellav – Arthrorhaphis vacillans
kragkartlav – Rhizocarpon lecanorinum
kransbägarlav – Cladonia verticillata
kransgelélav – Enchylium bachmanianum
kranslav – Phaeophyscia orbicularis
kranslavar – Phaeophyscia
kransorangelav – Flavoplaca dichroa
kraterlav – Gyalecta jenensis
kraterlavar – Gyalecta
kraterorangelav – Caloplaca ulcerosa
kraterporlav – Pertusaria hymenea
krimmerlav – Rinodina milvina
krimmerlavar – Rinodina
kristall-lundlav – Bacidia absistens
kristallmursporing – Polyblastia pulchra
kritorangelav – Caloplaca soralifera
krokalplav – Bryonora curvescens
kronlav – Gyalecta fagicola
krumlav – Arctoparmelia incurva
krusig filtlav – Peltigera rufescens
krusig gelélav – Blennothallia crispa
kryptolavar – Absconditella
kryptotrattlav – Cladonia cryptochlorophaea 
kråkorangelav – Caloplaca atroalba
kråshenrica – Henrica theleodes
kuddbläcklav – Placynthium pulvinatum
kuddbägarlav – Cladonia strepsilis
kuddgelélav – Arctomia fascicularis
kuddlav – Lichinodium sirosiphoideum

kuddmossörnlav – Ochrolechia grimmiae
kuddskinnlav – Scytinium intermedium
kuddtraslav – Scytinium pulvinatum
kuddägglav – Candelariella coralliza
kullrig gråstenslav – Circinaria gibbosa
kullrig navellav – Umbilicaria nylanderiana
kupig skrynkellav – Parmelia submontana
kupjordlav – Placidium michelii
kustamandinea – Amandinea coniops
kustbägarlav – Cladonia subcervicornis
kustkaklav – Xanthoparmelia tinctina
kustkrimmerlav – Rinodina gennarii
kustlav – Protoparmeliopsis achariana
kustlavar – Wahlenbergiella
kust-lecidella – Lecidella meiococca
kustnavellav – Umbilicaria spodochroa
kustpricklav – Arthonia phaeobaea
kustskinnlav – Scytinium magnussonii
kustspricklav – Myriospora rhagadiza
kustvägglav – Xanthoria aureola
kvartslav – Protoparmeliopsis muralis
kvartslavar – Protoparmeliopsis
kvartsmursporing – Polyblastia quartzina
kvastdynlav – Micarea nigella
kvistdynlav – Micarea nitschkeana
kvistkrimmerlav – Rinodina pyrina
kvistkägellav – Naetrocymbe rhyponta
kvistlav – Fellhanera bouteillei
kvistlavar – Fellhanera
kvistorangelav – Athallia cerinelloides
kvistporlav – Pertusaria stenhammari
kviströnnlav – Buellia arnoldii
kvistspik – Phaeocalicium populneum
kvistspikar – Phaeocalicium
kvistörnlav – Ochrolechia brodoi
kyrkogårdslav – Pleurosticta acetabulum
kägellavar – Naetrocymbe
köttröd hattlav – Baeomyces carneus
labyrintlav – Claurouxia chalybeioides
ladkantlav → ladkastanjelav
ladkastanjelav – Protoparmelia oleagina 
ladlav – Calicium tigillare 
lad-lecidella – Lecidella pulveracea
ladparasitspik – Sphinctrina anglica
lappvindlav – Ophioparma lapponica 
lavklotter – Phacographa
lavklubbor – Multiclavula
lavknölar – Phacopsis
lavsammetsmögel – Cladosporium arthoniae
lavvårtor – Stigmidium
lecidellor – Lecidella
lekania – Lecania cyrtella
lekanior – Lecania
lergelélav – Enchylium limosum
lerskinnlav – Epiphloea byssina
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letlav – Parmelia omphalodes (ssp. omphalodes)
lillkuddlav – Lichinodium ahlneri
liten aspgelélav – Collema curtisporum
liten blekspik – Sclerophora peronella
liten blocklav – Porpidia crustulata
liten brunspricklav – Acarospora veronensis
liten bönlekania – Lecania dubitans
liten dynlav – Micarea micrococca
liten grusdynlav – Micarea lapillicola
liten havstulpanlav – Thelotrema suecicum
liten kalkkollav – Catillaria minuta
liten kalklav – Endocarpon pusillum
liten kalkmosslav – Bilimbia microcarpa
liten kalkskivlav – Diplotomma lutosum
liten kalkstenslav – Aspicilia permutata
liten kraterlav – Gyalecta subclausa
liten lodskivlav – Adelolecia kolaënsis
liten lundlav – Bacidina phacodes
liten mossgyalidea – Gyalidea subscutellaris
liten orangelav – Athallia holocarpa
liten parasitspik – Sphinctrina leucopoda
liten pigglav – Cladonia uncialis ssp. uncialis
liten punktlav – Acrocordia cavata
liten påskrislav – Stereocaulon symphycheilum
liten rostfläck – Arthonia didyma
liten rostorangelav – Caloplaca subathallina
liten rönnlav – Buellia erubescens
liten sjökantlav – Ionaspis ceracea
liten skivlav – Amandinea punctata
liten skorpknagglav – Toniniopsis verrucarioides
liten snömärkeslav – Melanohalea septentrionalis
liten sotlav – Acolium karelicum
liten spiklav – Calicium parvum
liten stendynlav – Brianaria tuberculata
liten stjärnfruktlav – Gyalecta hypoleuca
liten strandstenslav – Aspicilia indissimilis
liten svartspik – Chaenothecopsis nana
liten svartstjärna – Sagiolechia protuberans
liten sönderfallslav – Bactrospora corticola
liten trådlav – Ephebe multispora
liten vaxlav – Coenogonium pineti
liten veddynlav – Micarea eximia
liten vedpricklav – Arthonia ligniariella
liten ädellav – Megalaria laureri
liten ägglav – Candelariella aurella
liten ögonlav – Protothelenella sphinctrinoidella
ljung-lecidella – Lecidella subviridis
ljus locklav – Bagliettoa steineri
ljus prickdynlav – Micarea assimilata
ljus rosettmjöllav – Lepraria borealis
ljus rostoragnelav – Blastenia hungarica
ljus stendynlav – Brianaria bauschiana
ljusbrun påskrislav – Stereocaulon leucophaeopsis
ljusfruktig strecklav – Xylographa trunciseda
ljusfruktig xylografa → ljusfruktig strecklav

ljusgul mjöllav – Lepraria rouxii
ljuskantad gråstenslav – Aspicilia supertegens
ljuskantad sköldlav – Melanelixia subargentifera
ljuslav – Polycauliona candelaria
ljuslavar – Polycauliona
loberad hattlav – Baeomyces placophyllus
loberad kalkmosslav – Bilimbia lobulata
loberad mjöllav – Lepraria vouauxii
loberad trapelia – Trapelia involuta
locklav – Bagliettoa baldensis
locklavar – Bagliettoa
lodkantlav – Lecanora vacillans
lodkrimmerlav – Rinodina confragosa
lodmjöllav – Lepraria crassissima
lodorangelav – Athallia vitellinula
lodporlav – Pertusaria flavicans
lodrönnlav – Buellia leptocline
lodskivlavar – Adelolecia
lodytsklotter – Lecanographa abscondita
lucker mjöllav – Lepraria lobificans
luddig påskrislav – Stereocaulon tomentosum
luddig skägglav – Usnea hirta
luddig stiftdynlav – Micarea hedlundii
luddlav – Nephroma resupinatum
luddnål – Chaenotheca stemonea
lundlavar – Bacidia
lunglav – Lobaria pulmonaria
lunglavar – Lobaria
lunglavshårprick – Niesslia lobariae
lunglavsknapp – Plectocarpon lichenum
Lynges navellav – Umbilicaria lyngei
lång stängellav – Cladonia gracilis ssp. elongata
långhornslav – Cladonia macroceras
långskaftad ärgspik – Microcalicium arenarium
långskägg – Usnea longissima
långsporig kryptolav – Absconditella annexa
långsporig porina – Pseudosagedia guentheri
långt broktagel – Bryoria tenuis
läderlappslav – Collema nigrescens
läppstoftlav – Physcia subalbinea
lönnlav – Bacidia rubella
lövträdskantlav – Lecanora chlarotera
lövvedsnål – Chaenotheca xyloxena
mager bägarlav – Cladonia macilenta
Magnussons placodlav – Squamarina magnussonii
malmblocklav – Porpidia nadvornikiana
malmnavellav – Umbilicaria dendrophora
mandellav – Amygdalaria panaeola
mandellavar – Amygdalaria
manlav – Bryoria fuscescens
marin gråstenslav – Aspicilia epiglypta
markmetallav – Vezdaea retigera
markmursporing – Polyblastia nordinii
markporlav – Pertusaria panyrga
masklav – Thamnolia vermicularis
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masklavar – Thamnolia
matt filtlav – Peltigera malacea
matt kalkblocklav – Farnoldia hypocrita
matt orangelav – Calogaya decipiens
matt pricklav – Pachnolepia pruinata
mellanklotterlav – Opegrapha vulgata
mellanmursporing – Polyblastia intermedia
mellansmåstjärna – Ramonia interjecta
mellantraslav – Scytinium aragonii
metallavar – Vezdaea
metallspricklav – Timdalia intricata
midjelav – Sarcopyrenia gibba
mild renlav – Cladonia mitis
mindre småstjärna – Ramonia luteola 
miniatyrfjällav – Agonimia tristicula
mjölblådagging – Frutidella furfuracea
mjölig brosklav – Ramalina farinacea
mjölig dropplav – Cliostomum leprosum
mjölig flarnlav – Pycnora sorophora
mjölig kantlav – Bellemerea subsorediza
mjölig klotterlav – Zwackhia sorediifera
mjölig knopplav – Biatora chrysantha
mjölig kochenillav – Cladonia pleurota
mjölig lundlav – Bacidina delicata
mjölig orangelav – Flavoplaca citrina
mjölig porlav – Pertusaria albescens
mjölig skägglav – Usnea substerilis
mjölig trapelia – Trapelia placodioides
mjölig trattlav – Cladonia coniocraea
mjölig strecklav – Xylographa vitiligo
mjölig xylografa →  mjölig strecklav
mjölig ägglav – Candelariella efflorescens
mjölkantad orangelav – Flavoplaca flavocitrina
mjölkantlav – Lecanora expallens
mjölklipplav – Fuscidea praeruptorum
mjöllav – Lepraria membranacea
mjöllavar – Lepraria
molav – Lecidea lapicida var. lapicida
mossbelonia – Gyalecta incarnata
moss-cylinderlav – Schaereria parasemella
mossdagglav – Physconia muscigena
mossdynlav – Micarea turfosa
mossebägarlav – Cladonia subfurcata
mossfjällav – Agonimia gelatinosa
mossgroplav – Diploschistes muscorum
mossgyalidea – Gyalidea scutellaris
mossknopplav – Biatora subduplex
mosskrimmerlav – Phaeorrhiza nimbosa
mosskryptolav – Absconditella sphagnorum
moss-lecidella – Lecidella wulfenii
mossmetallav – Vezdaea aestivalis
mossmursporing – Polyblastia bryophila
mossrävlav – Myochroidea rufofusca
mossnordlav – Tetramelas insignis
mossorangelav – Bryoplaca sinapisperma

mossporlav – Pertusaria bryontha
mosspysslinglav – Thelopsis melathelia
moss-svartling – Lempholemma polyanthes
mossögonlav – Protothelenella petri
mo-traslav – Scytinium tetrasporum
muhria – Stereocaulon urceolatum
murkantlav – Myriolecis dispersa
murlav – Caloplaca saxicola
mur-lecidella – Lecidella stigmatea
murorangelav – Gyalolechia flavovirescens
mursporingar – Polyblastia
murstenslav – Acarospora moenium
murvårtlav – Verrucaria muralis
mussellav – Normandina pulchella
mussellavar – Normandina
mångbladig sipperlav – Dermatocarpon polyphyl-

lizum
mångflikig gelélav – Callome multipartita
mångformig mjöllav – Lepraria diffusa
mångformig rosettlav – Physcia dubia
mångfruktig bägarlav – Cladonia polycarpoides
mångfruktig gråstenslav – Aspicilia verrucigera
mångfruktig silverlav – Parmelina quercina
mångfruktig vägglav – Polycauliona polycarpa
mångfruktig örnlav – Ochrolechia parella
mångsporig citronlav – Candelaria concolor
mångsporig gyalidea – Gyalidea polyspora
mångsporig krimmerlav – Rinodina polyspora
mångsporig kvistorangelav – Athallia cerinella
mångsporig pärllav – Puttea duplex
mångsporig svartskorpa – Pyrenopsis grumulifera
mångsporlavar – Sporastatia
mörk blåslav – Hypogymnia austerodes
mörk bägarlav – Cladonia merochlorophaea
mörk dirina – Dirina fallax
mörk granatlav – Euopsis pulvinata
mörk gråstenslav – Circinaria caesiocinerea
mörk kartlav – Rhizocarpon reductum
mörk klippdynlav – Micarea subnigrata
mörk kolflarnlav – Carbonicola myrmecina
mörk kranslav – Phaeophyscia sciastra
mörk kraterlav – Gyalecta truncigena
mörk krimmerlav – Rinodina sophodes
mörk kådsvartspik – Chaenothecopsis montana
mörk lecidella – Lecidella atrosanguinea
mörk letlav – Parmelia omphalodes ssp. discordans
mörk locklav – Bagliettoa parmigera
mörk lundlav – Scutula effusa
mörk parasitskivlav – Lambiella furvella
mörk prickdynlav – Micarea incrassata
mörk rosettmjöllav – Lepraria caesioalba 
mörk rostorangelav – Caloplaca festivella
mörk rödprick – Arthonia incarnata
mörk skivlav – Schaereria fuscocinerea
mörk svartspik – Chaenothecopsis nigra
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mörk trapelia – Trapelia obtegens
mörk örlav – Hypotrachyna afrorevoluta
mörkbrun sköldlav – Xanthoparmelia pulla
mörkfruktig strecklav – Xylographa parallela
mörkfruktig xylographa →  mörkfruktig strecklav 
mörkhövdad spiklav – Allocalicium adaequatum
mörkringad sjökantlav – Ionaspis obtecta
mörktoppig stiftlav – Pertusaria pseudocorallina
naggbägarlav – Cladonia fimbriata
naken ragglav – Umbilicaria grisea
nakensporig päronlav – Arthopyrenia pithyophila
narrklotterlav  Lithographa tesserata
narrtagel – Bryoria implexa
navelgelélav – Thyrea confusa
navelkantlav – Rhizoplaca melanophthalma
navelkantlavar – Rhizoplaca
navellavar – Umbilicaria
navellavsnylting – Clypeococcum grossum
navelskorplav – Phylliscum demangeonii
navlad gelélav – Scytinium callopismum
njurlavar – Nephroma
njurlavsknapp – Plectocarpon nephromeum
nordknagglav – Kiliasia nordlandica
nordkrimmerlav – Rinodina septentrionalis
nordlavar – Tetramelas
nord-lecidella – Lecidella subincongrua
nordlig alplav – Bryonora septentrionalis
nordlig blodlav – Mycoblastus alpinus
nordlig dagglav – Physconia detersa
nordlig filtlav – Peltigera elisabethae
nordlig gulspricklav – Pleopsidium flavum
nordlig kalkblocklav – Farnoldia micropsis
nordlig kantlav – Lecanora circumborealis
nordlig kochenillav – Cladonia borealis
nordlig kryptolav – Absconditella celata
nordlig mossorangelav – Caloplaca livida
nordlig navellav – Umbilicaria hyperborea
nordlig nållav – Chaenotheca laevigata
nordlig päronlav – Arthopyrenia analepta
nordlig rötbägarlav – Cladonia galindezii
nordlig sköldlav – Melanohalea infumata
nordlig tegellav – Psora rubiformis
nordlig trevarlav – Peltigera neopolydactyla
nordlig vägglav – Xanthomendoza borealis
nordlig örnlav – Ochrolechia frigida
nordmursporing – Polyblastia borealis
nordmörelav – Cornicularia normoerica
nordnätsporing – Sporodictyon arcticum
nordorangelav – Caloplaca borealis
nordpäronlav – Arthopyrenia didymelloides
nordägglav – Candelariella borealis
norrlandskrimmerlav – Rinodina turfacea var. 

cinereovirens
norrlandskvistspik – Phaeocalicium boreale
norrlandslav – Nephroma arcticum

norsk belonia – Gyalecta nidarosiensis
norsk dynlav – Micarea osloënsis
norsk jaguarfläck – Arthothelium norvegicum
norsk kartlav – Rhizocarpon norvegicum
norsk näverlav – Platismatia norvegica
norsk orangelav – Caloplaca tromsoeënsis
nållavar – Chaenotheca
nålmetallav – Vezdaea acicularis
nålmjöllav – Lepraria rigidula
nästlav – Bryoria furcellata
nätblocklav – Immersaria athroocarpa
nätsipperlav – Dermatocarpon rivulorum
nätsporing – Sporodictyon schaererianum
nätsporingar – Sporodictyon
näverkvistspik – Phaeocalicium betulinum
näverlav – Platismatia glauca
näverlavar – Platismatia
näverprick – Leptorhaphis epidermidis
näverprickar – Leptorhaphis
oaslav – Flavoplaca oasis
ockraröd skivlav – Lecidea silacea
olivbrun gytterlav – Fuscopannaria mediterranea
olivklotterlav – Zwackhia viridis
olivklotterlavar – Zwackhia
olivtalltagel → talltagel
orangebrun knopplav – Biatora helvola
orangelavar – Caloplaca
orangepudrad klotterlav – Alyxoria ochrocheila
papill-lav – Pycnothelia papillaria
parasitdynlav – Micarea inquinans
parasitgulprick – Thelocarpon lichenicola
parasitkrimmerlav – Rinodina parasitica
parasitnordlav – Tetramelas phaeophysciae
parasitorangelav – Caloplaca epithallina
parasitplättlav – Placopyrenium canellum
parasitskivlav – Lambiella insularis
parasitsotlav – Acolium sessile
parasitspikar – Sphinctrina
parasitsvartlav – Carbonea supersparsa
parasitsvartspik – Chaenothecopsis consociata
parasitägglav – Candelariella superdistans
parasitögonlav – Protothelenella croceae
parknål – Chaenotheca hispidula
pelarpåskrislav – Stereocaulon taeniarum 
peltula – Peltula euploca
pensellavar – Gyalideopsis
pigglav – Cladonia uncialis
pinnlav – Cladonia floerkeana
placodlavar – Squamarina
platt kvistspik – Phaeocalicium flabelliforme
platt nordporlav – Pertusaria pupillaris
plattad påskrislav – Stereocaulon depressum
plättlavar – Placopyrenium
polarjordlav – Placidium norvegicum
polarknopplav – Biatora cuprea
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polarporlav – Pertusaria trochiscea
polarägglav – Candelariella placodizans
porinor – Porina
porlav – Pertusaria pertusa
porlavar – Pertusaria
porsköldlavar – Melanelixia
praktlav – Rusavskia elegans
praktlavar – Rusavskia
praktmandellav – Amygdalaria elegantior
praktsköldlav – Parmotrema perlatum
prickig gråstenslav – Aspicilia mashiginensis
prickig mellanklotterlav – Opegrapha niveoatra
prickig veddynlav – Micarea melaeniza
pricklav – Arthonia punctiformis
pricklavstofs – Taeniolella verrucosa
puderfläck – Arthonia cinereopruinosa
puderlav – Cladonia cenotea
pudrad alplav – Bryonora pruinosa
pudrad navellav – Umbilicaria aprina
pudrad rosettlav – Physcia magnussonii
pukstockslav – Hypogymnia tubulosa
pulverädellav – Megalaria pulverea
punktkägellav – Naetrocymbe punctiformis
punktlavar – Acrocordia
punktsköldlav – Punctelia subrudecta
punktsköldlavar – Punctelia
purpurkatinaria – Catinaria atropurpurea
pysslinglavar – Thelopsis
pyttelavar – Strangospora
påskrislav – Stereocaulon paschale
påskrislavar – Stereocaulon
pärllavar – Puttea
päronlav – Arthopyrenia stenospora
päronlavar – Arthopyrenia
raggkranslav – Phaeophyscia kairamoi
ragglav – Umbilicaria hirsuta
raggmosslav – Pertusaria geminipara
renlavar – Cladonia
renlavshårprick – Niesslia cladoniicola 
rikfruktig blemlav – Phlyctis agelaea
rikfruktig gelélav – Enchylium polycarpon
rikfruktig rosettlav – Physcia phaea
rimularior – Rimularia
ringblodlav – Mycoblastus sanguinarioides
ringbläcklav – Placynthium subradiatum
ringkartlav – Rhizocarpon petraeum
ringlav – Evernia divaricata
ringlavar – Evernia
ringskägglav – Usnea silesiaca
risknopplav – Biatora meiocarpa
rislav – Cladonia furcata
rodnande narrtagel – Bryoria kuemmerleana
rosa lundlav – Bacidia rosella
rosa sjökantlav – Ionaspis odora
rosa skärelav – Schismatomma pericleum

rosengyalidea – Gyalidea roseola
rosenporina – Porina lectissima
rosettbläcklav – Placynthium rosulans
rosettbrosklav – Ramalina fastigiata
rosettgelélav – Scytinium fragrans
rosettheppia – Heppia adglutinata 
rosettknagglav – Thalliodima alutaceum
rosettlav – Physcia aipolia
rosettlavar – Physcia
rosettlik dvärggytterlav – Arctomia interfixa
rosettorangelav – Variospora thallincola
ros-skivlav – Lecidea roseotincta
rostblocklav – Porpidia melinodes
rostfläck – Arthonia vinosa
rostfläckig nållav – Chaenotheca ferruginea
rostig svedskivlav – Miriquidica atrofulva
rostkantlav – Bellemerea diamarta
rostkartlav – Rhizocarpon oederi
rostmursporing – Polyblastia fuscoargillacea
rostorangelav – Blastenia ferruginea
rostskivlav – Lecidea lithophila
rostspricklav – Acarospora sinopica
rotjordlav – Clavascidium lacinulatum
rotvältedynlav – Micarea myriocarpa
ruderatlav – Steinia geophana
rund skuggporina – Pseudosagedia globulans
rundellav – Lobothallia radiosa
rundflikig lunglav → alplunglav
rundgrynig torvlav – Placynthiella dasaea
rutlav – Lecidea fuscoatra
rutskivlav – Tremolecia atrata
rutvårtlav – Heteroplacidium fusculum
rynkig navellav – Umbilicaria arctica
rynkspricklav – Acarospora peliscypha
rännformig brosklav – Ramalina calicaris
rävlavar – Myochroidea
röd guldskivlav – Protoblastenia cyclospora
röd kådsvartspik – Chaenothecopsis zebrina
röd navelkantlav – Rhizoplaca chrysoleuca
röd pysslinglav – Thelopsis rubella
röd pyttelav – Strangospora microhaema
rödbrun blekspik – Sclerophora coniophaea
rödbrun japewia – Japewia tornoënsis
rödbrun jordlav – Placidium rufescens
rödbrun klotterlav – Pseudoschismatomma rufescens
rödfläckig bägarlav – Cladonia norvegica
rödfläckig knotterlav – Trapeliopsis pseudogranulosa
rödprick – Arthonia helvola
rödskaftad svartspik – Chaenothecopsis haematopus
rönnlav – Buellia disciformis
rönnlavar – Buellia
rötbägarlav – Cladonia cariosa
saffranslav – Solorina crocea
salpetersköldlavar → kaklavar
saltkantlav – Lecanora helicopis
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saltlav – Hydropunctaria maura
saltlavar – Hydropunctaria
sammetslav – Cystocoleus ebeneus
sammetsmögel – Cladosporium
sandbägarlav – Cladonia humilis
sandpåskrislav – Stereocaulon glareosum
sandömursporing – Polyblastia dimidiata
saprofytsvartspik – Chaenothecopsis debilis
savlundlav – Bellicidia incompta
seg gelélav – Enchylium tenax
serpentinkalklav – Endocarpon psorodeum
sibirisk gråstenslav – Aspicilia dudinensis
sibirisk orangelav – Caloplaca sibirica
siktlav – Umbilicaria torrefacta
silikatbläcklav – Placynthium dolichoterum
silikatplättlav – Placopyrenium arbogense
silverlav – Parmelina tiliacea
silverlavar – Parmelina
sipperfiltlav – Peltigera scabrosella
sipperlav – Dermatocarpon miniatum
sipperlavar – Dermatocarpon
sipperlavsklotter – Opegrapha pulvinata
sjökantlav – Ionaspis lacustris
sjökantlavar – Ionaspis
sjökartlav – Rhizocarpon lavatum
sjökrimmerlav – Rinodina fimbriata
skaftdynlav – Helocarpon crassipes
skaftlav – Szczawinskia leucopoda
skifferkantlav – Lecanora leucococca
skifferlav – Sarcogyne hypophaea
skifferlavar – Sarcogyne
skiffermursporing – Polyblastia schisticola
skinnknotterlav – Trapeliopsis gelatinosa
skinnlav – Leptogium saturninum
skinnlavar – Leptogium
skivlavar – Lecidea
skorpdagglav – Diploicia canescens
skorpgelélav – Rostania occultata
skorpjordlav – Involucropyrenium waltheri
skorpknagglav – Toninia squalida
skorpljuslav – Polycauliona phlogina
skorpmussellav – Normandina acroglypta
skorpskinnlav – Pseudoleptogium diffractum
skorvatla – Atla palicei
skorvspricklav – Myriospora scabrida
skriftlav – Graphis scripta
skriftlavar – Graphis
skrift-skärelav – Schismatomma graphidioides
skrovellav – Lobaria scrobiculata
skrovellavsknapp – Plectocarpon scrobiculatae
skrovelmössing – Sclerococcum lobariellum
skrynkellav – Parmelia sulcata
skrynklig skinnlav – Scytinium schraderi
skuggblåslav – Hypogymnia vittata
skuggbägarlav – Cladonia ochrochlora

skuggdynlav – Brianaria lutulata
skuggklipplav – Psoronactis dilleniana
skuggklotterlav – Gyrographa gyrocarpa
skuggknotterlav – Trapeliopsis glaucolepidea
skuggkranslav – Phaeophyscia endophoenicea
skuggkraterlav – Gyalecta friesii
skugglav – Psilolechia clavulifera
skugglavar – Psilolechia
skugglundlav – Bacidina caligans
skuggmjöllav – Lepraria umbricola
skuggmursporing – Polyblastia inconspicua
skuggnål – Chaenotheca sphaerocephala
skuggorangelav – Caloplaca lucifuga
skuggrimularia – Rimularia gibbosa
skuggspiklav – Calicium lenticulare
skuggvårtlav – Pseudosagedia chlorotica
skvalporangelav – Flavoplaca microthallina
skållav – Psoroma hypnorum
skållavar – Psoroma
skånsk klotterlav – Opegrapha cesareensis
skånsk knotterlav – Trapeliopsis aeneofusca 
skånsk porina – Pseudosagedia borreri
skånsk sköldlav – Punctelia reddenda
skägglav – Usnea dasypoga
skägglavar – Usnea
skärelavar – Schismatomma
sköldfiltlav – Peltigera horizontalis
sköldlavar – Melanelia
sköldmursporing – Polyblastia plicata
slanklav – Collema flaccidum
slånlav – Evernia prunastri
slät blocklav – Porpidia rugosa
slät bläckrosettlavar – Vestergrenopsis elaeina
slät citrinellav – Arthrorhaphis alpina
slät fjällav – Agonimia allobata
slät glashårslav – Leptochidium crenulatum
slät gråstenslav – Aspicilia laevata
slät kvistlav – Fellhanera subtilis
slät lönnlav – Bacidia fraxinea
slät påskrislav – Stereocaulon tornense
slät syllav – Cladonia maxima
slät veddynlav – Micarea rhabdogena
slät örnlav – Ochrolechia arborea
slätbarksprick – Arthonia apatetica
smal bägarlav – Cladonia bacilliformis
smal islandslav – Cetraria ericetorum
smal letlav – Parmelia pinnatifida
smal lyllav – Cladonia cornuta ssp. cornuta
smal sandbägarlav – Cladonia conista
smal skinnlav – Scytinium plicatile
smal stängellav – Cladonia gracilis ssp. gracilis
smalflikig kaklav – Xanthoparmelia stenophylla
smalgrenig brosklav – Ramalina subfarinacea
smalkantad säcklav – Solorina spongiosa
smallobig bläcklav – Placynthium asperellum
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smalpricklav – Arthonia dispersa
smalskaftslav – Chaenotheca gracilenta
smaltrådslav – Spilonema revertens
smygatla – Atla recondita
småfjällig kochenillav – Cladonia diversa
småflikig brosklav – Ramalina sinensis
småfruktig bäckgyalidea – Gyalidea rivularis
småfruktig guldskivlav – Protoblastenia incrustans
småfruktigt blågryn – Gregorella humida
smågelélav – Enchylium coccophorum
smågelélavar – Enchylium
smågrynig knopplav – Biatora efflorescens
smålobig orangelav – Flavoplaca arcis
smånätsporing – Sporodictyon minutum
småspik – Mycocalicium subtile
småsporig rönnlav – Buellia schaereri
småsporig vårtlav – Verrucaria halophila
småstjärnor Ramonia
snabellav – Umbilicaria proboscidea
snabelsporlav – Celothelium ischnobelum
snedmursporing – Polyblastia integrascens
snyltgulprick – Thelocarpon epibolum
snyltingar – Clypeococcum
slyltkastanjelav – Protoparmelia phaeonesos 
snyltorangelav – Caloplaca magni-filii
snyltnordlav – Tetramelas pulverulentus
snyltrönnlav → snyltnordlav
snäcklav – Psorula rufonigra
snäckskalslav – Collemopsidium sublitorale
snöbollslav – Varicellaria hemisphaerica
snöbollslavar – Varicellaria
snöbägarlav – Cladonia ecmocyna
snölegelavar – Ameliella
snölav – Flavocetraria nivalis
snömjöllav – Lepraria nivalis 
snömärkescitrinell – Arthrorhaphis olivaceae
snömärkeslav – Melanohalea olivacea
snömärkeslavar – Melanohalea
snöorangelav – Caloplaca nivalis
snövit svartlav – Lecidea nivaria
solfjäderlav – Cheiromycina flabelliformis
solfjäderlavar – Cheiromycina
sotlav – Acolium inquinans
sotlavar – Acolium
sotmosslav – Pachyascus lapponicus
sotnavellav – Umbilicaria havaasii
spatelbrosklav – Ramalina pollinaria
spatelpåskrislav – Stereocaulon spathuliferum
spenslig renlav – Cladonia ciliata
spetsig bägarlav – Cladonia acuminata
spiklavar – Calicium
spiral-trädgrönelav – Scoliciosporum sarothamni
spretig påskrislav – Stereocaulon vesuvianum
spretig skägglav – Usnea glabrescens
sprickfärglav – Parmelia serrana

sprickig gråstenslav – Lobothallia recedens
sprickkantlav – Lecanora intricata
spricklavar – Acarospora
spricknavellav – Umbilicaria leiocarpa
sprickskägglav – Usnea wasmuthii
spröd filtlav – Peltigera frippii
sprödlav – Sphaerophorus fragilis
sprödlavar →  korall-lavar
sprödtagel → manlav
späd brosklav – Ramalina dilacerata
späd skinnlav – Scytinium tenuissimum
späd trådlav – Ephebe perspinulosa
spärrlav – Bryocaulon divergens
stadskantlav – Lecanora conizaeoides
staketflamlav – Ramboldia insidiosa
staketflarnlav – Pycnora praestabilis
staketflarnlavar – Pycnora
stendynlav – Brianaria sylvicola
stendynlavar – Brianaria
stengulprick – Thelocarpon saxicola
stenkägellav – Naetrocymbe saxicola
sten-lecidella – Lecidella carpathica
stenmjöllav – Lepraria elobata
stenorangelav – Blastenia crenularia
stenporlav – Pertusaria chiodectonoides
stenpricklav – Arthonia fusca
stenpyttelav – Strangospora torvula
stenskägglav → skägglav
stensköldlavar – Montanelia
stentagel – Pseudephebe
stentagel – Pseudephebe pubescens
stentoffellav – Anisomeridium carinthiacum
stiftbroktagel – Bryoria smithii
stiftdynlav – Micarea botryoides
stiftgelélav – Collema furfuraceum
stiftklotterlav – Opegrapha vermicellifera
stiftknopplav – Biatora veteranorum
stiftkvistlav – Fellhaneropsis vezdae
stiftlav – Pertusaria corallina
stiftlik påskrislav – Stereocaulon pileatum
stiftnjurlav – Nephroma isidiosum
stiftorangelav – Gyalolechia xanthostigmoidea
stiftsköldlav – Xanthoparmelia verruculifera
stiftärrlav – Sticta fuliginosa
stjärnfruktlavar – Petractis
stjärnlav – Physcia stellaris
stjärnporlav – Pertusaria carneopallida
stjärnstrecklav – Xylographa pallens
stjärntrapelia – Trapelia coarctata
stocklav – Parmeliopsis ambigua
stocklavar – Parmeliopsis
stoftlav – Physcia caesia
stor blanklav – Eopyrenula septemseptata
stor bönlekania – Lecania koerberiana
stor häll-lav – Cetrariella commixta
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stor jordlav – Catapyrenium daedaleum
stor knopplav – Mycobilimbia pilularis
stor kolvlav – Pilophorus robustus
stor kraterlav – Gyalecta peziza
stor kvartslav – Protoparmeliopsis macrocyclos
stor kvistspik – Phaeocalicium praecedens
stor lodskivlav – Adelolecia pilatii
stor mossorangelav – Bryoplaca jungermanniae
stor pigglav – Cladonia amaurocraea
stor plättlav – Placopyrenium trachyticum
stor porina – Pseudosagedia grandis
stor påskrislav – Stereocaulon grande
stor pärllav – Puttea exsequens
stor skifferlav – Sarcogyne clavus
stor skorpknagglav – Toniniopsis aromatica
stor stjärnfruktlav – Petractis clausa
stor styverlav – Peltigera extenuata
stor svartstjärna – Rhexophiale rhexoblephara
stor sönderfallslav – Bactrospora dryina
stor vaxlav – Coenogonium luteum
storfjällig bägarlav – Cladonia macrophyllodes
storfruktig bäckgyalidea – Gyalidea fritzei
storfruktig guldskivlav – Protoblastenia siebenhaa-

riana
storfruktig smaltrådslav – Spilonema paradoxum
storkornig mjöllav – Lepraria alpinum
storkornig torvlav – Placynthiella oligotropha
storsporig kraterlav – Gyalecta derivata
storsporig päronlav – Mycoporum antecellens
storsporig strigula – Strigula stigmatella 
strandblocklav – Porpidia hydrophila
strandbläcklav – Placynthium flabellosum
strandbrosklav – Ramalina siliquosa
strandfjällav – Agonimia repleta
strandhenrica – Henrica melaspora
strandkantlav – Lecanora actophila
strandkartlav – Rhizocarpon richardii
strandkollav – Catillaria chalybeia
strandkrimmerlav – Rinodina luridescens
strandlundlav – Bacidina inundata
strandnätsporing – Sporodictyon cruentum
strandorangelav – Flavoplaca marina
strandplättlav – Placopyrenium atratum
strandsipperlav – Dermatocarpon meiophyllizum
strandskinnlav – Leptogium rivulare
strandstenslav – Aspicilia aquatica
strandsvedskivlav – Miriquidica complanata
strecklavar – Xylographa
strigula – Strigula jamesii
strigulor – Strigula
strutlav – Flavocetraria cucullata
strutlavar – Flavocetraria
strutskinnlav – Scytinium palmatum
strålflikig kantlav – Lobothallia melanaspis
strålig strandstenslav – Aspicilia rivulicola

strålkantlavar – Lobothallia
strållav – Umbilicaria cylindrica
sträv bägarlav – Cladonia scabriuscula
sträv filtlav – Peltigera scabrosa
stubbdynlav – Micarea melaena
stubblav – Cladonia botrytes
stuplav – Nephroma bellum
stuporangelav – Leproplaca obliterans
styv filtlav – Peltigera neckeri
styverlav – Peltigera didactyla
stängellav – Cladonia gracilis
större småstjärna – Ramonia chrysophaea
sumplav – Cetrariella fastigiata
svanslavar – Ropalospora
svart asporangelav – Parvoplaca suspiciosa
svart bäckdynlav – Micarea marginata
svart dynlav – Micarea denigrata
svart islandslav – Cetraria nigricans
svart kantlav – Tephromela atra
svart klotterlav – Arthonia atra
svart renlav – Cladonia stygia
svart rutlav – Orphniospora moriopsis
svart sköldlav – Melanelia stygia
svart spiklav – Calicium glaucellum
svart svedskivlav – Miriquidica nigroleprosa
svart trådöga – Byssoloma subdiscordans
svartbrun blåslav – Brodoa atrofusca
svartbrun knopplav – Mycobilimbia tetramera
svartvit kartlav – Rhizocarpon eupetraeum
svartfotad hjorthornslav – Cladonia uliginosa
svartfotad trattlav – Cladonia libifera
svartfotslav – Cladonia phyllophora
svartfruktig knotterlav – Trapeliopsis viridescens
svartfruktig orangelav – Pyrenodesmia alociza
svartfruktig torvlav – Placynthiella hyporhoda
svartlavar – Carbonea
svartlingar – Lempholemma
svartludd – Racodium rupestre
svartmjölig orangelav – Parvoplaca nigroblastidiata
svartporinor – Pseudosagedia
svartringad skivlav → barkblådagging
svartskorpor – Pyrenopsis
svartspik – Chaenothecopsis pusiola
svartspikar – Chaenothecopsis
svartstjärnor – Sagiolechia
svarttoppig kollav – Catillaria nigroclavata
svartvit bägarlav – Cladonia albonigra
svavelgul kantlav – Lecanora epanora
svavellav – Gyalolechia fulgens
svedlav – Umbilicaria deusta
svedskivlav – Miriquidica deusta
svedskivlavar – Miriquidica 
svensk klotterlav – Opegrapha suecica
sväll-lav – Cladonia turgida
svämblocklav – Porpidia ochrolemma
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svämlekania – Lecania prasinoides
svämsvartskorpa – Pyrenopsis haemaleella
sydamandinea – Amandinea pelidna
sydknagglav – Kiliasia athallina
sydlig blekspik – Sclerophora amabilis
sydlig filtlav – Peltigera hymenina
sydlig halmlav – Lecanora confusa
sydlig kalkorangelav – Pyrenodesmia variabilis
sydlig ladlav – Calicium notarisii
sydligt kalkklotter – Alyxoria mougeotii
sydorangelav – Variospora velana
sydsköldlav – Melanelixia glabra
syllav – Cladonia cornuta
synalissa – Synalissa symphorea
säcklav – Solorina saccata
säcklavar – Solorina
sälgpäronlav – Arthopyrenia salicis
sälgörnlav – Ochrolechia szatalaënsis
sönderfallslavar – Bactrospora
tagellavar – Bryoria
tagellavsknöl – Phacopsis huuskonenii
taggbägarlav – Cladonia crispata
taggig bläckrosettlav – Vestergrenopsis isidiata
taggmetallav – Vezdaea rheocarpa 
taigaporlav – Pertusaria ophthalmiza
tallflarnlav – Pycnora xanthococca
tallkantlav – Lecanora albellula
tallskivlav – Lecidea turgidula
talltagel – Bryoria fremontii
tapplavgömming – Clauzadea chondrodes
tegellav – Psora decipiens
tegellavar – Psora
thelomma – Pseudothelomma ocellatum
timidlav – Catillaria timidula
tjock kantlav – Squamarina cartilaginea
tjock strandsipperlav – Dermatocarpon deminuens
tjock trevarlav – Peltigera occidentalis
tjockkantad orangelav – Caloplaca atroflava
toffellav – Anisomeridium biforme
toffellavar – Anisomeridium
torne-orangelav – Caloplaca tornoënsis
torneporlav – Pertusaria tornensis
tornepåskrislav – Stereocaulon farinaceum
tornesköldlav – Montanelia tominii
tornesvartlav – Carbonea atronivea
torsklav – Peltigera aphthosa
torvbägarlav – Cladonia incrassata
torvkrimmerlav – Rinodina turfacea var. turfacea
torvlavar – Placynthiella
torvskivlav – Placynthiella uliginosa
tovlav – Thermutis velutina
tramplav – Protomicarea limosa
trapelior – Trapelia
trasig pöslav – Cladonia sulphurina
traslav – Scytinium lichenoides

traslavar – Scytinium
trattlav – Cladonia pyxidata
trattlavsknapp – Plectocarpon cladoniae
trevarlav – Peltigera polydactylon
trind enlav – Vulpicida tubulosus
trubbig brosklav – Ramalina obtusata
trådbläcklav – Placynthium stenophyllum
trådbrosklav – Ramalina thrausta
trådlav – Ephebe lanata
trådlavar – Ephebe
trådöga – Byssoloma marginatum
trådögon – Byssoloma
trädbasdynlav – Micarea globulosella
trädbaslav – Anisomeridium polypori 
trädgrönelav – Scoliciosporum chlorococcum
trädgrönelavar – Scoliciosporum
trädklipplav – Fuscidea arboricola
träspricklav – Acarospora anomala
tunn filtlav – Peltigera membranacea
tunn flarnlav – Xylopsora friesii
tunn jordlav – Involucropyrenium tremniacense
tunn mursporing – Polyblastia neglecta
tunn porlav – Pertusaria leioplaca
tunn trevarlav – Peltigera degenii
tunn örnlav – Ochrolechia microstictoides
Turners örnlav – Ochrolechia turneri
tuschlav – Lasallia pustulata
tuschlavar – Lasallia
tuvad hedlav – Cetraria muricata
tvåsporig blodlav – Mycoblastus affinis
tvåsporig säcklav – Solorina bispora
tånglav – Lichina confinis
tånglavar – Lichina
tår-lecidella – Lecidella patavina
tät korallorangelav – Blastenia coralliza
uppländsk filtlav – Peltigera retifoveata
upprätt tagellav – Alectoria nigricans
uppsalakalklav – Endocarpon leptolepideum
uppsalalav – Ochrolechia upsaliensis
urnlav – Tholurna dissimilis
urnskivlav – Diplotomma pharcidium
utbredd påskrislav – Stereocaulon evolutum
vanlig cylinderlav – Schaereria cinereorufa
varglav – Letharia vulpina
varglavar – Letharia
varglavsknöl – Phacopsis vulpina
vattengyalidea – Gyalidea diaphana
vaxdynlav – Micarea adnata
vaxgul bägarlav – Cladonia carneola
vaxlavar – Coenogonium
vaxorangelav – Caloplaca cerina
veckad kalkkantlav – Myriolecis crenulata
veckkantlav – Lecanora allophana
vecknavling – Lichenomphalia umbellifera
vedkollav – Catillaria erysiboides
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veddynlav – Micarea lignaria
vedflamlav – Ramboldia elabens
vedgulprick – Thelocarpon superellum
vedkantlav – Lecanora scanica
vedkastanjelav – Protoparmelia hypotremella 
vedknotterlav – Trapeliopsis flexuosa
vedkryptolav – Absconditella lignicola
vedlav – Parmeliopsis hyperopta
ved-lavklubba – Multiclavula mucida
ved-lecidella – Lecidella xylophila
vednål – Chaenotheca brunneola
vedorangelav – Blastenia furfuracea
vedpricklav – Arthonia ligniaria
vedpyttelav – Strangospora moriformis
vedrönnlav – Buellia arborea
vedskivlav – Hertelidea botryosa
vedspik – Calicium abietinum
vedstiftdynlav – Micarea misella
vedstjärna – Elixia flexella
vedsvartspik – Chaenothecopsis savonica
videknopplav – Biatora flavopunctata
vide-orangelav – Caloplaca sorocarpa
vindkantlav – Ionaspis ventosa
vindlav – Ophioparma ventosa
vindlavar – Ophioparma
vinterlav – Arctoparmelia centrifuga
vinterlavar – Arctoparmelia
violettgrå porlav – Pertusaria multipuncta
violettgrå tagellav – Bryoria nadvornikiana
visingsölav – Calogaya biatorina
vit asplav – Lecidella euphorea
vit blocklav – Porpidia speirea
vit flarnlav – Toensbergia leucococca
vit gråstenslav – Aspicilia virginea
vit kantlav – Myriolecis albescens
vit knagglav – Thalliodima candidum
vit levermosslav – Puttea margaritella
vit mursporing – Polyblastia albida
vit nordlav – Tetramelas papillatus
vit porlav – Varicellaria lactea
vit skärelav – Sporodophoron cretaceum
vitaktig orangelav – Xanthocarpia crenulatella
vitfinger – Siphula ceratites
vitgrynig nållav – Chaenotheca subroscida
vitgrynig skivlav – Lecidea leprarioides
vitmosslav – Icmadophila ericetorum
vitprickig granatlav – Euopsis granatina
vitpudrad kantlav – Lecanora albella
vitpudrad kantlav – Squamarina lentigera
vitskaftad svartspik – Chaenothecopsis viridialba
vitskivlavar – Diplotomma
vitstift – Jamesiella anastomosans
vrangtagel – Bryoria vrangiana
vulkanlav – Stictis populorum
vågig gelélav – Lathagrium undulatum

vårknopplav – Biatora vernalis
vårtig dynlav – Micarea elachista
vårtig gråstenslav – Sagedia mastrucata
vårtig påskrislav – Stereocaulon condensatum
vårtig sköldlav – Melanohalea exasperata
vårtlavar – Verrucaria
vårtlavsklotter – Opegrapha rupestris
vårtporlav – Pertusaria coriacea
vårt-trattlav – Cladonia novochlorophaea
väggjordlavar – Placidiopsis
vägglav – Xanthoria parietina
vägglavar – Xanthoria
vägglavsfläck – Xanthoriicola physciae
vägglavsklotter – Phacothecium varium
välvd blocklav – Porpidia superba
välvd kartlav – Rhizocarpon timdalii
välvd mandellav – Amygdalaria pelobotryon
välvd nordporlav – Pertusaria borealis
värmlandslav – Erioderma pedicellatum
västlig blocklav – Porpidia platycarpoides
västlig brosklav – Ramalina cuspidata
västlig gytterlav – Pannaria rubiginosa
västlig knotterlav – Trapeliopsis wallrothii
västlig kolvlav – Pilophorus strumaticus
västlig metallav – Vezdaea leprosa
västlig njurlav – Nephroma laevigatum
västlig porina – Pseudosagedia interjungens
västlig silverlav – Parmelina pastillifera
vätlavar – Hymenelia
växtklotterlav – Alyxoria culmigena
xylografor → strecklavar
zonerad gråstenslav – Sagedia zonata
zonlav – Enterographa zonata
zonlavar – Enterographa
åderfjäll – Cladonia cyatomorpha 
åderlav – Peltigera venosa
ådrig torsklav – Peltigera leucophlebia
åkerkartlav – Rhizocarpon disporum
åskustlav – Wahlenbergiella striatula
åsnavellav – Umbilicaria decussata
åttasporig säcklav – Solorina octospora
ädelkronlav – Gyalecta carneola
ädellav – Megalaria grossa
ädellavar – Megalaria
ägglav – Candelariella vitellina
ägglavar – Candelariella
äggorangelav – Caloplaca grimmiae
äggsvartlav – Carbonea vitellinaria
älghornslav – Cladonia foliacea
älvmursporing – Polyblastia potamophila
ärgcitrinell – Arthrorhaphis aeruginosa
ärgmjöllav – Lepraria jackii
ärgnål – Chaenotheca furfuracea
ärgspik – Microcalicium disseminatum
ärgspikar – Microcalicium
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ärrdubblav – Koerberiella wimmeriana
ärrlav – Sticta sylvatica
ärrlavar – Sticta
ögonlav – Protothelenella sphinctrinoides
ögonlavar – Protothelenella
ögonporlav – Pertusaria oculata
ölandskaklav – Xanthoparmelia angustiphylla
öländsk pricklav – Arthonia anombrophila
öländsk svavellav – Calogaya schistidii
öländsk tegellav – Psora vallesiaca
öppen locklav – Bagliettoa calciseda
örlav – Hypotrachyna revoluta
örlavar – Hypotrachyna
örnlav – Ochrolechia tartarea
örnlavar – Ochrolechia
örnporlav – Varicellaria rhodocarpa
örongelélav – Lathagrium auriforme
ögonknopplav – Biatora ligni-mollis
örtlav – Lobaria virens
östlig ladlav – Calicium lucidum

Viktiga synonymer
Acarospora amphibola auct. → Myriospora rhagadiza
Acarospora heppii → Caeruleum heppii
Arthonia byssacea → Inoderma byssaceum
Arthonia cinnabarina → Coniocarpon cinnabarinum 
Arthonia lapidicola → Arthonia fusca
Arthonia leucopellaea → Felipes leucopellaea
Arthonia muscigena → Bryostigma muscigena
Arthonia pruinata → Pachnolepia pruinata
Arthrosporum populorum → Toninia populorum
Aspicilia caesiocinerea → Circinaria caesiocinerea
Aspicilia calcarea → Circinaria calcarea
Aspicilia contorta → Circinaria contorta
Aspicilia cupreogrisea → Circinaria cupreogrisea
Aspicilia gibbosa → Circinaria gibbosa
Aspicilia leprosescens → Circinaria leprosescens
Aspicilia mastrucata → Sagedia mastrucata
Aspicilia moenium → Acarospora moenium
Aspicilia recedens → Lobothallia recedens
Aspicilia simoënsis → Sagedia simoënsis
Aspicilia zonata → Sagedia zonata
Bacidia auerswaldii → Scutula effusa
Bacidia globulosa → Biatora globulosa
Bacidia incompta → Bellicidia incompta
Belonia incarnata → Gyalecta incarnata
Belonia russula → Gyalecta russula
Bryophagus gloeocapsa → Cryptodiscus gloeocapsa
Bryoria chalybeiformis → Bryoria fuscescens
Bryoria lanestris → Bryoria fuscescens
Bryoria subcana → Bryoria fuscescens
Bryoria tortuosa → Bryoria fremontii
Buellia pulverulenta → Tetramelas pulverulentus
Buellia triphragmioides → Tetramelas triphragmioides
Buellia violaceofusca → Lecanographa amylacea
Calicium adaequatum → Allocalicium adaequatum
Caloplaca alociza → Pyrenodesmia alociza

Caloplaca ammiospila → Blastenia ammiospila
Caloplaca arenaria → Rufoplaca arenaria
Caloplaca biatorina → Calogaya biatorina
Caloplaca castellana → Pachypeltis castellana
Caloplaca cerinella → Athallia cerinella
Caloplaca cerinelloides → Athallia cerinelloides
Caloplaca chalybaea → Pyrenodesmia chalybaea
Caloplaca chrysodeta → Leproplaca chrysodeta
Caloplaca chrysophthalma → Solitaria chrysophthalma
Caloplaca cirrochroa → Leproplaca cirrochroa
Caloplaca citrina → Flavoplaca citrina
Caloplaca coralliza → Blastenia coralliza
Caloplaca coronata auct. scand. → Flavoplaca dichroa
Caloplaca crenularia → Blastenia crenularia
Caloplaca crenulatella → Xanthocarpia crenulatella
Caloplaca decipiens → Calogaya decipiens
Caloplaca dichroa → Flavoplaca dichroa
Caloplaca dolomiticola → Variospora dolomiticola
Caloplaca ferruginea → Blastenia ferruginea
Caloplaca flavescens → Variospora flavescens
Caloplaca flavorubescens → Gyalolechia flavorubescens
Caloplaca flavovirescens → Gyalolechia flavovirescens
Caloplaca furfuracea → Blastenia furfuracea
Caloplaca glomerata → Variospora glomerata
Caloplaca herbidella → Blastenia herbidella
Caloplaca holocarpa → Athallia holocarpa
Caloplaca jemtlandica → Caloplaca turkuensis
Caloplaca jungermanniae → Bryoplaca jungermanniae
Caloplaca lobulata → Calogaya lobulata
Caloplaca luteoalba → Cerothallia luteoalba
Caloplaca marina → Flavoplaca marina
Caloplaca microthallina → Flavoplaca microthallina
Caloplaca oasis → Flavoplaca oasis
Caloplaca obliterans → Leproplaca obliterans
Caloplaca proteus → Leproplaca proteus
Caloplaca schistidii → Calogaya schistidii
Caloplaca scopularis → Athallia scopularis
Caloplaca scotoplaca → Rufoplaca scotoplaca
Caloplaca sinapisperma → Bryoplaca sinapisperma
Caloplaca suspiciosa → Parvoplaca suspiciosa
Caloplaca tetraspora → Bryoplaca tetraspora
Caloplaca thallincola → Variospora thallincola
Caloplaca tiroliensis → Parvoplaca tiroliensis
Caloplaca tristiuscula → Rufoplaca tristiuscula
Caloplaca variabilis → Pyrenodesmia variabilis
Caloplaca velana → Variospora velana
Caloplaca verruculifera → Polycauliona verruculifera
Caloplaca vitellinula → Athallia vitellinula
Caloplaca xanthostigmoidea → Gyalolechia xanthostig-

moidea
Carbonea vorticosa → Lecidea vorticosa
Cavernularia hultenii→ Hypogymnia hultenii
Chromatochlamys muscorum → Thelenella muscorum
Cladonia arbuscula ssp. arbuscula → Cladonia arbuscula
Cladonia arbuscula ssp. mitis → Cladonia mitis
Cladonia convoluta → Cladonia foliacea
Cladonia metacorallifera → Cladonia straminea
Cladonia symphycarpia → Cladonia symphycarpa
Cliostomum pallens → Biatora pallens
Collema auriforme → Lathagrium auriforme
Collema bachmanianum → Enchylium bachmanianum
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Collema callopismum → Scytinium callopismum
Collema ceraniscum → Rostania ceransica
Collema coccophorum → Enchylium coccophorum
Collema crispum → Blennothallia crispa
Collema cristatum → Lathagrium cristatum
Collema fasciculare → Arctomia fascicularis
Collema fragrans → Scytinium fragrans
Collema fuscovirens → Lathagrium fuscovirens
Collema limosum → Enchylium limosum
Collema multipartita → Callome multipartita
Collema occultatum → Rostania occultata
Collema parvum → Scytinium parvum
Collema polycarpon → Enchylium polycarpon
Collema tenax → Enchylium tenax
Collema undulatum → Lathagrium undulatum
Cyphelium inquinans → Acolium inquinans 
Cyphelium karelicum → Acolium karelicum
Cyphelium notarisii → Calicium notarisii 
Cyphelium pinicola → Calicium pinicola
Cyphelium sessile → Acolium sessile
Cyphelium tigillare → Calicium tigillare
Cyphelium trachylioides → Calicium trachylioides
Conotrema populorum → Stictis populorum
Degelia plumbea → Pectenia plumbea
Dimerella lutea → Coenogonium luteum
Dimerella pineti → Coenogonium pineti
Dimerella pineti → Coenogonium pineti
Fellhanera margaritella → Puttea margaritella
Fulgensia bracteata → Gyalolechia bracteata
Fulgensia fulgens → Gyalolechia fulgens
Fulgensia schistidii → Calogaya schistidii
Fuscopannaria leucophaea → Vahliella leucophaea
Gyalideopsis anastomosans → Jamesiella anastomosans
Hypocenomyce anthracophila → Carbonicola anthra-

cophila
Hypocenomyce caradocensis → Xylopsora caradocensis
Hypocenomyce castaneocinerea → Carbonicola myrmecina
Hypocenomyce friesii → Xylopsora friesii
Hypocenomyce leucococca → Toensbergia leucococca
Lecanactis dilleniana → Psoronactis dilleniana
Lecanactis dilleniana ssp. dilleniana → Psoronactis 

dilleniana
Lecanactis dilleniana ssp. sphaerobola → Psoronactis 

dilleniana
Lecanactis latebrarum → Dendrographa latebrarum
Lecania hyalina → Biatora globulosa
Lecanora albescens → Myriolecis albescens
Lecanora crenulata → Myriolecis crenulata
Lecanora dispersa → Myriolecis dispersa
Lecanora persimilis → Myriolecis persimilis
Lecidea diapensiae → Bryobilimbia diapensiae
Lecidea hypnorum → Bryobilimbia hypnorum
Lecidea lurida → Romjularia lurida
Lecidea margaritella → Puttea margaritella
Lecidea pullata → Frutidella furfuracea
Lepraria cacuminum → Lepraria alpinum
Lepraria flavescens → Lepraria rouxii
Leprocaulon microscopicum → Leprocaulon quisquiliare
Leptogium aquale → Scytinium aquale
Leptogium biatorinum → Scytinium biatorinum
Leptogium diffractum → Pseudoleptogium diffractum

Leptogium fragrans → Scytinium fragrans
Leptogium gelatinosum → Scytinium gelatinosum
Leptogium imbricatum → Scytinium imbricatum
Leptogium intermedium → Scytinium intermedium
Leptogium lichenoides → Scytinium lichenoides
Leptogium magnussonii → Scytinium magnussonii
Leptogium palmatum → Scytinium palmatum
Leptogium plicatile → Scytinium plicatile
Leptogium schraderi → Scytinium schraderi
Leptogium subtile → Scytinium subtile
Leptogium tenuissimum → Scytinium tenuissimum
Leptogium teretiusculum → Scytinium teretiusculum
Leptogium tetrasporum → Scytinium tetrasporum
Melanelia commixa → Cetrariella commixta
Melanelia disjuncta → Montanelia disjuncta
Melanelia elegantula → Melanohalea elegantula
Melanelia exasperata → Melanohalea exasperata
Melanelia exasperatula → Melanohalea exasperatula
Melanelia fuliginosa → Melanelixia fuliginosa
Melanelia infumata → Melanohalea infumata
Melanelia laciniatula → Melanohalea laciniatula
Melanelia olivacea → Melanohalea olivacea
Melanelia panniformis → Montanelia panniformis
Melanelia septentrionalis → Melanohalea septentrionalis
Melanelia sorediata → Montanelia sorediata
Melanelia subargentifera → Melanelixia subargentifera
Melanelia subaurifera → Melanelixia subaurifera
Melanelia tominii → Montanelia tominii
Melaspilea granitophila → Arthonia granitophila
Micarea bauschiana → Brianaria bauschiana
Micarea lutulata → Brianaria lutulata
Micarea sylvicola → Brianaria sylvicola
Micarea tuberculata → Brianaria tuberculata
Moelleropsis humida → Gregorella humida
Muhria urceolata → Stereocaulon urceolatum
Mycobilimbia hypnorum → Bryobilimbia hypnorum
Mycobilimbia lurida → Romjularia lurida
Mycoblastus fucatus→ Violella fucata
Neofuscelia loxodes → Xanthoparmelia loxodes 
Neofuscelia pulla → Xanthoparmelia pulla
Neofuscelia verruculifera → Xanthoparmelia verruculifera 
Ochrolechia inaequatula → Ochrolechia frigida
Ochrolechia juvenalis auct. scand. → Ochrolechia brodoi
Ochrolechia sordidogrisea → Ochrolechia arborea
Opegrapha atra → Arthonia atra
Opegrapha calcarea → Arthonia calcarea
Opegrapha glaucomaria → Phacographa glaucomaria
Opegrapha gyrocarpa → Gyrographa gyrocarpa
Opegrapha mougeotii → Alyxoria mougeotii
Opegrapha ochrocheila → Alyxoria ochrocheila
Opegrapha physciaria → Phacothecium varium
Opegrapha sorediifea → Zwackhia sorediifera
Opegrapha varia → Alyxoria varia
Opegrapha viridis → Zwackhia viridis
Opegrapha zwackhii → Phacographa zwackhii
Pachyphiale carneola → Gyalecta carneola
Pachyphiale fagicola → Gyalecta fagicola
Pachyphiale ophiospora → Gyalecta ophiospora
Pannaria leucophaea → Vahliella leucophaea
Parmotrema chinense → Parmotrema perlatum
Pertusaria hemisphaerica → Varicellaria hemisphaerica
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Pertusaria lactea → Varicellaria lactea
Pertusaria velata → Varicellaria velata
Petractis hypoleuca → Gyalecta hypoleuca
Placynthium garovaglii auct. scand. → Placynthium 

caesium
Polysporina lapponica auct. scand. p.m.p. → 

Polysporina subfuscescens
Polysporina lapponica s.str. → Sarcogyne lapponica
Pycnora leucococca → Toensbergia leucococca
Pyrrhospora cinnabarina → Ramboldia cinnabarina
Pyrrhospora elabens → Ramboldia elabens
Rimularia insularis → Lambiella insularis
Rinodina degeliana → Rinodina subparieta
Sarcogyne privigna → Sarcogyne hypophaea
Schismatomma cretaceum → Sporodophoron cretaceum
Schismatomma decolorans → Dendrographa decolorans
Strangospora ochrophora → Piccolia ochrophora
Strangospora tiroliensis → Biatorella tiroliensis
Thelomma ocellatum → Pseudothelomma ocellatum
Toninia alutacea → Thalliodima alutaceum
Toninia aromatica → Toniniopsis aromatica
Toninia athallina → Kiliasia athallina
Toninia candida → Thalliodima candidum
Toninia nordlandica → Kiliasia nordlandica
Toninia opuntioides → Thalliodima opuntioides

Toninia physaroides → Thalliodima physaroides
Toninia rosulata → Thalliodima rosulatum
Toninia sedifolia → Thalliodima sedifolium
Toninia subnitida → Kiliasia tristis
Toninia tumidula → Porpidinia tumidula
Tuckermanopsis → Tuckermannopsis
Usnea chaetophora → Usnea dasypoga
Usnea diplotypus → Usnea dasypoga
Usnea filipendula → Usnea dasypoga
Verrucaria maura → Hydropunctaria maura
Verrucaria mucosa → Wahlenbergiella mucosa
Xanthoparmelia somloënsis → Xanthoparmelia steno-

phylla
Xanthoria borealis → Xanthomendoza borealis
Xanthoria candelaria → Polycauliona candelaria
Xanthoria elegans → Rusavskia elegans
Xanthoria fallax → Xanthomendoza fallax
Xanthoria fulva → Xanthomendoza fulva
Xanthoria poeltii → Xanthomendoza poeltii
Xanthoria polycarpa → Polycauliona polycarpa
Xanthoria sorediata → Rusavskia sorediata
Xanthoria ulophyllodes1 → Xanthomendoza poeltii
Xylographa minutula → Xylographa parallela
1 = gäller svenskt material som tidigare hänförts till arten.

Nordin, A., Thor, G. & Hermans-
son, J. 2018: Lavar med svenska 
namn – fjärde upplagan. [Lichens 
with Swedish names – fourth edition.] 
Svensk Bot. Tidskr. 112: 345–379.
Swedish names of 1638 lichens within 
363 genera are presented. 336 of the 
names are new to this edition of 
the list, which is to be regarded as 
the official list of Swedish names of 
lichens. 
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K
eith Wijkander (KW) har skrivit 
en bok om växtekologins historia 
i Sverige med utgångspunkt i Sel-
lingaffären (Wijkander 2017), den 

sista av 1950-talets beryktade rättsskanda-
ler. KW är museiman och ämbetsman inom 
kultursektorn. Han är alltså inte ekolog av 
facket, men vi är imponerade av hur väl han 
har fångat huvudtendenserna i den veten-
skapliga utvecklingen.

KW hade egentligen i uppdrag att 
skriva en bok om Sellingaffären till hundra-
årsfirandet av Naturhistoriska riksmuse-
ets byggnad i Frescati, där Olof Selling 
(1917–2012; figur 1) hade sin tjänst. Därige-
nom blev Selling en ofrivillig huvudperson 
i denna vetenskapliga historieskrivning. 
Han var pollenanalytiker och disputerade 
i Stockholm på en avhandling om Hawaiis 
kvartära vegetationsutveckling (Selling 
1948). Han utsågs 1951 till föreståndare för 
paleo botaniska avdelningen vid Riksmuseet 
med professors titel. 

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) 
försökte på 1950-talet att bli av med den 
obekväme Selling. KW ser detta som kul-
men på en mer än hundraårig kedja av kon-
fliktfyllda relationer inom växtekologin med 
rötter ända in i första halvan av 1800-talet. 
Han målar upp ett storvulet sammanhang 
där Elias Fries (1794–1878) (figur 9) är en av 
utgångspunkterna. 

KW menar att spår av romantikens 
naturfilosofi överlevde inom växtekolo-

gin i Uppsala, vilket ledde till konflikter 
med Stockholmsekologerna. KW placerar 
Olof Selling som vetenskaplig arvtagare 
till utvecklingen i Uppsala, och detta skall 
vara orsaken till hans konflikter med det 
botaniska etablissemanget i Stockholm. 
G. Einar Du Rietz (1895–1967) som var 
professor i växtbiologi vid Uppsala universi-
tet gav sitt stöd till Selling. 

Utifrån Keith Wijkanders bok om Sellingaffären och växtekologins konflikter ger 

här tre Uppsalaekologer sin bild över förloppet och de ingående personerna.

Var Sellingaffären kulmen på en 
sekellång botanisk konflikt?
INGVAR BACKÉUS, HÅKAN HYTTEBORN & HÅKAN RYDIN

figur 1. Olof Selling håller föredrag på Linnéfesten 
våren 1960. Bilden är tagen på Linnés Hammarby, 
utanför Linnés herbariebyggnad. Selling använder 
Linnés så kallade plugghäst. Troligen är det i sam-
band med Linnés födelsedag 23 maj 1960. 
fo to G. E. Du Rietz.
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KVA försökte via psykiatrisk expertis att 
ge Selling diagnosen paranoia querulans, en 
ytterst sällan använd diagnos. Riksmuseet var 
på den tiden underställt KVA, och den som 
framför allt drev KVA:s ”process” mot Selling 
var Rudolf Florin (1894–1965). Florin var 
professor bergianus, alltså chef för Bergianska 
stiftelsen och trädgården i Stockholm, som 
också hörde till KVA. Han blev dessutom 
akademiens inspektor för den paleo botaniska 
avdelningen, det vill säga över Selling. Aka-
demien misslyckades i sitt uppsåt, och sedan 
även justitiekanslern misslyckats att avsätta 
Selling återinsattes han i sin professur. 

Akademiska konflikter var vanliga på den 
tiden. Här var det främst en konflikt mellan 
Selling och Florin, men konflikten stegrades 
till att engagera hela akademien, rättsväsen-
det, regeringen och kända debattörer som 
Armas Sastamoinen på Arbetaren, Herbert 
Tingsten på Dagens Nyheter och Vilhelm 
Moberg (1956). KW ställer den berättigade 
frågan: Varför?

Flera inblandade och närstående, bland 
andra Sellings livskamrat, hävdade bestämt 
att det faktiskt bara handlade om person-
liga motsättningar, men KW menar att 
det måste ha funnits mer grundläggande 
sakmotsättningar. Det är väl dokumenterat 
att det fanns vetenskapliga motsättningar 
mellan växtekologer i Stockholm och Upp-
sala under första halvan av 1900-talet. 

Det är KW:s analys av dessa motsätt-
ningar och deras historiska bakgrund som 
har intresserat oss, snarare än Sellingaffä-
ren. Period vis har det gått att se skillnader 
mellan Stockholm och Uppsala, men många 
av de sammanhang och tidslinjer som KW 
ser har vi svårt att följa. Vi vill inte likställa 
skilda uppfattningar och olika intresseom-
råden med ”konflikter” utan ser dem som en 
självklar och nödvändig del av den veten-
skapliga utvecklingen. Vi är inte övertygade 
att KW:s tes håller, men vårt huvudsyfte är 
att belysa en intressant epok i växtekologin, 
snarare än att polemisera.

Växtekologi i Stockholm och Upp-
sala under det tidiga 1900-talet
I början av 1900-talet fanns det två centra 
för växtekologi i Sverige: Uppsala (från 1914 
med säte på växtbiologiska institutionen, 
”Växtbio”, vid Uppsala universitet; figur 2) 
och Stockholm (Stockholms högskola och 
Statens skogsförsöksanstalt). Stockholms 
högskola bildades 1878. Den ansågs vara ”ett 
radikalt alternativ till de traditionella lärosä-
tena”, som Stockholms universitet skriver på 
sin hemsida. Högskolan fångade upp liberala 
strömningar i tiden och var betydligt mer 
positiv till kvinnor än de gamla universiteten 
(t.ex. Johansson 1984). Man hade också en 
friare syn på gränsen mellan olika discipli-
ner.

Det utvecklades spänningar mellan 
växt ekologerna i Stockholm och i Uppsala, 
främst under 1920- och 30-talen. Det är 
svårt att nu tolka hur stora skiljaktigheterna 
egentligen var. Det är klart att Uppsalafors-
karna var mer växtsociologiskt inriktade, 
medan de flesta Stockholmsekologerna var 
mer intresserade av hur miljöfaktorer påver-
kade vegetationens sammansättning. Den 
bilden är å andra sidan inte alls heltäckande. 

För att förstå konflikterna måste vi även 
diskutera den internationella utvecklingen 
inom vetenskapen. Den diskussionen saknas 
i KW:s bok.

figur 2. Tidigt foto av växtbiologiska institutionen, 
”Växtbio” på Villavägen i Uppsala. Okänd fotograf.
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Vad var Uppsalaskolan, och vad 
gjorde man i Stockholm?
Växtekologer med vegetationsintresse 
sysslade mycket med växtsociologisk klassi-
ficering i slutet av 1800-talet och början på 
1900-talet. Det är naturligt och vanligt inom 
vetenskapen att beskriva och klassificera 
innan man kommer till att studera orsaks-
sambanden. 

Internationellt ledande var Josias Braun-
Blanquet (1884–1980), verksam i Zürich, 
senare Montpellier och därmed grundare för 
det som kallas Zürich-Montpellier-skolan 
(Braun-Blanquet 1928). Det fanns andra 
forskare inom den traditionen med något 
avvikande uppfattningar, såsom Heinrich 
Brockmann-Jerosch (1879–1939) och Edu-
ard August Rübel (1876–1960). En fram-
trädande gestalt var också Reinhold Tüxen 
(1899–1980) inte minst genom de årliga 
växtsociologiska konferenser som han stod 
bakom. En sammanfattning av denna period 
finns i Whittaker (1962).

Uppsalaskolan inom växtsociologin 
leddes av Du Rietz och var internationellt 
känd under första halvan av 1900-talet. Dess 
historia har tidigare skildrats av Söderqvist 
(1986) och Whittaker (1962). I sin avhand-
ling satte Du Rietz dess begynnelse till tiden 
för Ragnar Hults (1857–1899) fältkurs i 
Finland 1886 där Rutger Sernander deltog 
(Du Rietz 1921a). Detta är den gängse defini-
tionen. KW använder emellertid begreppet 
ända tillbaka till Elias Fries.

Beteckningen Uppsalaskolan i sin vanliga 
betydelse användes dock inte förrän en 
grupp växtsociologer uppträdde på scenen 
i Uppsala en bit in på 1910-talet. De gick 
under beteckningen ”Gänget” och bestod, 
förutom av Du Rietz, främst av Thore C. E. 
Fries (1886–1930), Hugo Osvald (1892–
1970) och Tor Åke Tengwall (1892–1946). 
Uppsalaskolan var ett växtsociologiskt 
angreppssätt, alltså ett sätt att beskriva och 
klassificera växtsamhällen, och den kan bara 
förstås i en internationell kontext. Framför 

allt var den ett alternativ till den växtsocio-
logiska Zürich-Montpellier-skolan. 

Det som särskilde Uppsalaskolan var 
metodiken, terminologin och synen på 
växtsamhällen på olika skalnivåer. Viktiga 
skillnader var att Zürich-Montpellier-skolan 
fokuserade på karaktäristiska arter (som 
var typiska och helst exklusiva för ett visst 
samhälle) baserat på observationer i små 
homogena områden, medan Uppsalaskolan 
betonade konstanta arter och använde prov-
rutor för att särskilja samhällen (konstanta 
arter skulle finnas i minst nittio procent 
av provrutorna) (Whittaker 1962). Detta 
har nu endast historiskt intresse eftersom 
engagemanget för växtsociologi klingade 
av i Uppsala under andra halvan av 1900-
talet. En nordisk eller brittisk ekolog kan 
numera lite lätt förvånat notera hur starkt 
intresset för växtsociologi och klassificering 
lever kvar på kontinenten. Eller som vi hört 
brittiska botanister uttrycka saken: ”There 
is no longer an iron curtain across Europe, 

figur 3. Rutger Sernander vid sitt skrivbord på 
Växtbiologiska institutionen 29 november 1933.
fo to: C. G. Alm.
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but there is still a Brown Blanket” (Braun-
Blanquet).

Uppsalaskolan betecknade således en 
växtsociologisk forskning som hade en stark 
rivalitet gentemot Zürich-Montpellier-
skolan, men det var däremot inte en beteck-
ning för att skilja växtekologerna i Uppsala 
från dem i Stockholm, där det knappast 
bedrevs växtsociologi. Kännetecknande för 
forskningen i Stockholm var i stället att den 
var experimentell och knöt an till utveck-
lingen inom fysiologi. Forskare som Henrik 
Hesselman (1874–1943) och Lars-Gunnar 
Romell (1891–1981) la grunden till ekofysio-
logisk växtekologi. Man var intresserad av 
hur miljöfaktorer bestämde växtsamhällenas 
artsammansättning, men inte av att klassifi-
cera dem. 

Uppsalaskolan var inte heller en allom-
fattande beskrivning av verksamheten vid 
Växtbio. ”Gänget” bestod av elever till 
Rutger Sernander (1866–1944; figur 3), 
som var förgrundsgestalten i den upsalien-
siska växtekologin från slutet av 1800-talet. 
Viktigt att notera är dock att vi uppfattar 
honom som relativt ointresserad av klas-
sificering av vegetation. Om Sernander kan 

man faktiskt säga att han sakligt sett knap-
past representerade Uppsalaskolan. Han var 
intresserad av processer och dynamik. Han 
var inte experimentalist, men han delade 
detta intresse med stockholmsekologerna 
(även om de ibland var oense i sakfrågor). 
Redan 1908, innan Sernander fick en egen 
institution, skapade han ett livaktigt semi-
narium, ”Växtbiologiska seminariet” (Rydin 
& Backéus 1998). Forskare från Stockholm 
deltog i detta från tid till annan enligt beva-
rade protokoll. 

“Den stora polemiken” och andra 
motsättningar mellan Stockholm 
och Uppsala 
De starka meningsmotsättningarna mellan 
växtekologerna i Uppsala och Stockholm, 
framför allt under 20-talet, är väldokumen-
terade (Söderqvist 1986; Tjørve m.fl. 2018). 
Den har kallats ”Den stora polemiken” och 
rörde inte minst skillnaden mellan uppsali-
ensarnas deskriptiva, induktiva fältforskning 
och stockholmarnas deduktiva, experimen-
tella forskning (figur 4). Stämningen var 
aggressiv, men Sernander deltog inte. En 
viktig orsak till stämningsläget var att Ser-

figur 4. Ekologerna på Växtbio i Uppsala var inblandade i vetenskapliga bataljer under första halvan av 
1900-talet. Uppsalaskolan betecknar den växtsociologiska forskningen på Växtbio, och det rådde stor 
oenighet om växtsociologiska metoder och principer mellan främst Du Rietz och företrädare för Zürich-
Montpellierskolan. ”Den stora polemiken” – främst mellan Du Rietz och Romell (och andra i Stockholm) 
– rörde induktiv kontra deduktiv metodik, beskrivande kontra experimentell forskning, växtsociologi kontra 
ekofysiologiska processer samt olika syn på växtsamhällen och analys och tolkning av vegetationsdata. De 
andra konflikterna var till exempel mellan Sernander i Uppsala och Romell och Hesselman i Stockholm om 
tolkningen av utvecklingen i lövängar och i Fiby urskog.

Uppsala-
skolan

”Den stora 
polemiken”, och 
andra konflikter

Stockholms-
ekologer

Zürich-Montpellier-
skolan

Växtsociologiska 
metoder och 
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FIGUR 4. Ekologerna på Växtbio i Uppsala var inblandade ivetenskapliga bataljer under första halvan av 
1900-talet. Under beteckningen Uppsalaskolan var det stor oenighet om växtsociologiska metoder och 
principer mellan främst Du Rietz och företrädare för Zürich-Montpellierskolan. ”Den stora polemiken”  
främst mellan Du Rietz och Romell (och andra i Stockholm) som rörde induktiv kontra deduktiv metodik, 
beskrivande kontra experimentell  forskning, växtsociologi kontra ekofysiologiska processer samt olika 
syn på växtsamhällen och analys och tolkning av vegetationsdata. De andra konflikterna var t.ex. mellan 
Sernander i Uppsala och Romell och Hesselman i Stockholm om tolkningen av utvecklingen i lövängar 
och i Fiby Urskog.
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nanders professur skulle återbesättas, och 
det var landets enda professur i växtekologi 
(under beteckningen ”växtbiologi”).

En del av polemiken handlar om synen på 
hur vetenskap ska bedrivas. En strömning 
under tidigt 1900-tal inom naturvetenska-
pen var att ansluta sig till en induktiv metod 
i forskningen. Ett empiriskt insamlande av 
fakta utan några förutfattade antaganden 
(hypoteser) skulle föra forskningen framåt. 
Du Rietz och hans kollegor i Uppsala ägnade 
mycken möda åt att bevisa att deras forsk-
ning var induktivt grundad. I Stockholm 
kallade Lars-Gunnar Romell (1920; figur 5) 
dem för ”extrema induktionister”, samtidigt 
som han paradoxalt nog hävdade att de hade 
”dolda” axiom och postulat. 

Växtekologerna i Stockholm hade inget 
större intresse för klassificerande växtso-
ciologi. Däremot skrev man om statistiska 
teorier för artantal i växtsamhällen, och 
i synnerhet Olof Arrhenius’ (1895–1977) 
teori från 1921 om antal arter per area är 
internationellt känd som en föregångare till 
60-talets teorier om öbiogeografi (Arrhe-
nius 1921). Även Theodor (”The”) Sved-
berg (1884–1971) utarbetade art-area-model-
ler, och dessa baserade han på Du Rietz’ 
data. Detta ledde till en skarp menings-
motsättning mellan Du Rietz och Svedberg 

(Svedberg 1922, Du Rietz 1923), som har 
beskrivits av Tjørve m.fl. (2018), men det 
pikanta är att dessa felaktigt placerar Sved-
berg i Stockholm. Svedberg fick Nobelpris 
i kemi, men var passionerad botanist. Han 
verkade i Uppsala och blev trots polemiken 
med tiden en nära vän till Du Rietz.

Vi återkommer till den stora polemiken i 
avsnittet om synen på växtsamhällets natur 
nedan. Men det fanns även andra motsätt-
ningar (figur 4). KW ägnar mycket utrymme 
åt att diskutera det tidiga 1900-talets syn 
på lövängar, men det är svårt att förstå hur 
skiljelinjerna i den diskussionen stöder hans 
huvudtes om skillnaden mellan Stockholm 
och Uppsala. När vi läste originalskrifterna 
i ämnet fick vi till vår egen överraskning en 
ny och annorlunda bild än den gängse. Vi 
väljer därför att återkomma i detta ämne i en 
senare uppsats.

En omskriven konflikt mellan Henrik 
Hesselman och Sernander om Fiby urskog 
(figur 6) behandlas också av KW. Konflikten 
kom att handla om Fibyskogens ursprung-
lighet (Sernander 1936, Hesselman 1935 a, 
b). Henrik Hesselman var elev till Gunnar 
Andersson (1865–1928) i Stockholm. Han 
var framför allt markekolog och växtfysio-
log. Mellan Andersson och Sernander pågick 
en långvarig konflikt (Nordlund 2002, 

figur 5. Stockholmaren Lars-
Gunnar Romell på besök på 
Växtbio i samband med Carl 
Malmströms disputation 15 
december 1923. Fr v. Lars-Gun-
nar Romell (3:e opponent), Nils 
Willén (2:e opponent), Thore 
C. E. Fries (1:e opponent), 
Carl Malmström (respondent, 
stående). Okänd fotograf.
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Backéus 2004), främst om den post glaciala 
klimat- och vegetationsutvecklingen. 
Andersson menade att Sernander drog 
vittgående slutsatser från ett klent underlag 
(Jonsell 2003). 

Alltför förbisedd är Sernanders viktiga 
vetenskapliga bidrag, nämligen hans diskus-
sion över naturlig skogsdynamik (Sernander 
1936). Så vitt vi vet gav han här den första 
beskrivningen över de viktigaste variablerna 
som bestämmer en naturskogs dynamik 
och struktur (Sernander 1936, Hytteborn & 
Verwijst 2011). Denna teoretiskt intressanta 
diskussion kom tyvärr helt i skymundan 
av tvisten mellan honom och Hesselman 
(Hesselman 1935a, b) om Fibyskogens 
ursprunglighet. Naturskogens dynamik och 
de viktigaste variablerna som bestämmer 
denna är nu allmängods, men först beskrivna 
av Sernander.

Hesselman var starkt kritisk till Lennart 
von Posts (1884–1951; figur 7) pollenanaly-
tiska metod (Birks & Berglund 2017), och 
KW ser detta som ett led i sin kedja med 
Hesselman på Stockholmssidan och von 
Post på Uppsalasidan. KW:s förklaring till 
deras positionering tycks dock i huvud-
sak vara att Hesselman hade studerat för 
Andersson och von Post för Sernander. Von 
Post arbetade hela sitt yrkesliv i Stockholm 

figur 6. Rutger Sernander i Fiby 
urskog 11 maj 1910.  Uppland, 
Vänge s:n. Bilden är publicerad 
i Tore Arnborgs uppsats ”Fiby 
urskogs upptäckt. Ett 50-års-
minne” (Arnborg 1960), med 
bildtexten ”Rutger Sernander 
går över Fibyån på en av exkur-
sionsdeltagarna iordningställd 
bro”.
fo to: Dan Åkerblom.

figur 7 . G. Einar Du Rietz och Lennart von Post 
på marsch från Svartarbo till Bälinge stormosse. 
Uppland (Bälinge s:n) vid Folkuniversitetsförening-
ens sommarkurs’ exkursion 31 juli 1932. Okänd 
fotograf. 
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och var endast en sällsynt gäst vid Växtbiolo-
giska seminariet.

En del av konflikten rörde alltså Hes-
selmans motstånd mot pollenanalysen, men 
KW menar att Sernanders ”naturskyddsidéer 
handlade om att skydda natur som utgjorde 
’ursprungliga’, ’naturliga’ växtsamhällen”, 
medan stockholmsekologerna inkluderade 
kulturinflytandet i sin intressesfär. Det lig-
ger nog en del i detta, men beträffande Fiby 
var Sernander, som nämnts, främst intres-
serad av skogsdynamik, något helt annat än 
”naturliga växtsamhällen”. Positioneringen 
blir därför här bakvänd: Hesselman avvi-
sade skyddsvärdena just med hänvisning 
till att skogen som han såg det var alltför 
kulturpåverkad! För övrigt var Hesselman 
närvarande vid Växtbiologiska seminariet 
den 6 februari 1913, där Erik Almquist 
redogjorde för sina vegetationsstudier i Fiby 
urskog, dock utan att yttra sig.

Den danske botanisten Eugen War-
ming (1841–1924) beskrivs som grundare 
av Stockholms-traditionen genom sina fyra 
år som professor vid högskolan 1882–1886. 
Då etablerades kontakter mellan Warming 
och Axel N. Lundström (1847–1905). 
Den senare blev den förste professorn i 
växtbiologi i Uppsala 1897. Han var alltså 
Sernanders föregångare på posten och 
hade varit Warmings assistent i Stockholm 
(Söderqvist 1986). Warmings relation till 
Sernander och hans seminarium förblev 
vänskaplig efter stockholmstiden, vilket 
framgår av följande brev från Warming efter 
dennes 75-årsdag:

… til Dig [Sernander] med Bøn om, at Du vil 
præsentere mig for Seminariets Deltagere 
ved det næste Møde og saa overbringe dem 
min hjærteligste Tak for det alt for venlige og 
elskværdige Telegrame, som jeg fik. Blandt de 
nogle og syvti Breve og Telegrammer som jeg 
fik, er dette velnok det, som jeg sætter mest Pris 
paa, og som derfor ogsaa opbevares for senere, 
om jeg faar Lov at leve en Stund endnu, at bleve 
læst paa ny.

(Växtbiologiska seminariets protokoll 1 
     december 1916.)

Romantisk naturfilosofi:  
Elias Fries och Hampus von Post
Vi har nu skildrat den tid då skillnaderna 
mellan Stockholm och Uppsala var som 
tydligast. KW vill emellertid se grunden till 
skillnaderna i uppfattning redan i det tidiga 
1800-talets romantiska naturfilosofi utveck-
lad av bland andra Friedrich von Schelling 
(1775–1854). Den stod delvis i motsättning 
mot 1700-talets upplysningsideal och inne-
höll element av idealism och mystik. Imma-
nuel Kant (1724–1804) menade att vi endast 
kan erhålla kunskap om världen så som vi 
uppfattar den med våra sinnen; ”das Ding an 
sich” ligger bortanför vår räckvidd, men mot 
detta opponerade sig romantikerna. Von 
Schelling uppfattade ”hela tillvaron som ett 
jag, ett oändligt förnuft” (Eriksson 1962). 
När vi talar om naturfilosofi i detta avsnitt 
avser vi specifikt just detta som brukar kallas 
den romantiska naturfilosofin.

I filosofiska översiktsarbeten betrak-
tas von Schelling som ”svårtillgänglig”, 
och vi avstår från att försöka tränga in i 
hans tankevärld, vilken dock under några 
decennier även genomsyrade stora delar 
av natur vetenskapen. Elias Fries var en av 
anhängarna. Han uttryckte detta explicit i 
första delen av sin Systema mycologicum från 
1821 (Eriksson 1962). Han utvecklade här en 
”naturlig systematik” över svamparna. 

Hampus von Post (1822–1911; figur 8) var 
en annan framstående naturvetare vid mit-
ten av 1800-talet. Även han var i sin ungdom 
naturfilosof. I några skrifter diskuterade han 
grunderna för en ny vetenskap: växtgeogra-
fin. Han ansåg dess främsta syfte vara att 
beskriva vegetationen. Han anslöt sig helt 
till Fries’ naturliga artsystem (H. von Post 
1842). Fanns det drag av naturfilosofi även i 
hans uppfattning om växtsamhällena? I en 
skrift, skriven 1846 men publicerad 1862, 
utvecklar han sin systematik över ”växtstäl-
len”, alltså växtsamhällen:

Det genomgår säkerligen hela naturen ett 
dylikt sträfvande att gruppera sig [p g a 
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”öfverensstämmelser i behof, närings- och respi-
rationsmedel, vextsätt etc.”], – att förena sig till 
vissa ändamål – till vissa gemensamma, – med-
vetna eller omedvetna – afsigter, dem vi dock 
förmodligen icke på långt när fattat uti deras 
innersta mening, i deras innersta betydelse.

Att tala om naturens ”strävan” kan onek-
ligen ses som naturfilosofi, men i praktiken 
delar han in Mellansveriges vegetation i 
barrskogar, lövskogar, de öppna fältens 
vegetation, kulturmarkens vegetation, 
sötvattens vegetation och havets vegeta-
tion. Varje grupp delas vidare i olika typer 
grundade på vilka växtarter som förekom 
tillsammans. Han finner grupper beroende 
av dominerande trädslag, fuktighet, öppen-
het med mera. Hur forskningen under 
historien kan ha påverkats av dominerande 
religioner och filosofiska ideal är en intres-
sant fråga att diskutera, men det finns 
inget som tyder på att von Posts filosofiska 
grundinställning skulle ha påverkat hans 
empiriska slutsatser.

Forskare som anslöt sig till den roman-
tiska naturfilosofin var inte heller motstån-
dare till empiri – det var snarare så att de 
ansåg att det fanns samband utöver det som 
empirin nådde (Anna Tunlid, muntligen). 
Hampus von Post beklagade att han inte 
i större utsträckning kunde göra kemiska 
markanalyser som stöd för sin indelning. 
Han insåg svårigheten att beakta hela den 
mängd miljöfaktorer som påverkar vegeta-
tionens sammansättning och måste därför 
”utvälja eller genom studier utleta de natur-
förhållanden, som för den fria vegetationen 
voro de mäst bestämmande”. Han utgick 
från arterna, antecknade i vilka miljöer de 
förekom och förde dem sedan samman i 
grupper, som senare växtekologer kallade 
växtsamhällen.

Hampus von Post ansåg att vetenskapen 
befordrades av en preliminär översikt över 
vegetationstyper, som föregick de detalje-
rade studier som han själv ansåg behövliga. 
Därmed blev det dock svårt att ur hans 
text bedöma vad indelningen grundades 

på. Som KW ser det blir därigenom von 
Posts växtsamhällen den naturfilosofiska 
grunden till Uppsala-skolans ”hemliga lära”. 
Med detta uttryck avser han en oförmåga 
att definiera vad ett växtsamhälle är. En 
reflektion är emellertid att citatet ovan från 
von Post förebådar Romells ekofysiologiska 
angreppssätt mer än den förebådar Uppsala-
skolans klassificerande.

I USA hade Frederic Clements 
(1874–1945) ett enormt inflytande över den 
växtekologiska forskningen under första 
halvan av 1900-talet. Han utvecklade en 
teori om vegetationssuccessioner grundad 
på omfattande empirisk forskning i fasta 
provrutor och konstaterade att vegetationen 
går genom flera stadier för att till sist nå ett 

figur 8. Hampus von Post avbildad på omslaget 
till den illustrerade veckotidningen Hvar 8 dags 
utgåva den 2 oktober 1910, med anledning av den 
andra internationella agrogeologiska konferensen i 
Stockholm.
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stabilt klimaxstadium. Han gick så långt att 
han liknade denna vegetationsutveckling 
med den ontogenetiska utvecklingen hos 
en organism. Clements’ idéer ses ofta som 
grunden för en holistisk inriktning inom 
ekologin. Han slår an tonen redan i de första 
meningarna i sin berömda bok Plant succes-
sion från 1916: 

The developmental study of vegetation neces-
sarily rests upon the assumption that the unit 
or climax formation is an organic entity. As an 
organism the formation arises, grows, matures, 
and dies.

KW hävdar att den naturfilosofiska 
synen på vegetationen överlevde in i 1900-
talet, främst i Uppsala. Vi tycker kanske 
snarare att citatet från Clements kan läsas 
som en form av romantisk naturfilosofi. 
Clements’ bok nedsablades för övrigt full-
ständigt av Du Rietz i dennes anmälan (Du 
Rietz 1919). 

Grundproblemet var växtsamhällets 
natur. Finns det fasta växtsamhällen i 
naturen, en gång för alla givna, eller är ett 
växtsamhälle bara en samling arter som råkar 
ha liknande miljökrav och därför brukar 
uppträda tillsammans? Om växtsamhället 
”finns”, hur visar man då detta empiriskt?

Synen på växtsamhällets natur 
under början av 1900-talet
Är det rimligt att föra frågan om växt-
samhällets natur tillbaka till det tidiga 
1800-talets naturfilosofi, så som KW gör? 
Hampus von Post var onekligen påverkad 
av denna filosofi, men arbetade empiriskt. 
Sernander å sin sida var en processinrik-
tad ekolog. Han definierade aldrig vad ett 
växtsamhälle är, och betraktade det nog som 
en självklarhet som inte behövde definieras. 
Kring 1920 uppträdde emellertid personer 
med avvikande synpunkter. Du Rietz och 
hans Gäng kände därför ett behov av att 
motivera sin verksamhet genom att hävda 
att växtsamhället verkligen finns och att 
definiera vad det är. 

Uppsalabotanisterna framställs av KW 
som kufar som knappast någon kunde tro 
på, medan alltså i själva verket hela den 
europeiska kontinentens växtsociologer 
arbetade efter Braun-Blanquets skola, som 
i hög grad liknade Uppsalaskolan. Kontra-
henterna själva ansåg visserligen att de var 
mycket olika, åtminstone fram till mitten av 
1930-talet, men båda utgick från det fasta 
växtsamhället som en given bas, och båda 
var väl lika dåliga på att förklara vad som 
egentligen menas med ett växtsamhälle. 
Braun-Blanquet ägnar mindre möda än Du 
Rietz m.fl. (1920) åt att förklara vad ett fast 
växtsamhälle egentligen är. Arterna tillsam-
mans ”skapar samhällsorganismen” skriver 
han (Braun-Blanquet 1928). Vi menar att den 
axiomatiska inställningen till växtsamhället 
är en enklare förklaring till bristen på bevis 
för dess existens än en långsökt härledning 
ur ett redan hundraårigt filosofiskt system. 

I sin doktorsavhandling slår Du Rietz 
(1921a) fast att associationerna inte är ”vill-
korade enheter, utan av naturen för alltid 
givna enheter”. ”Association” är det grund-
läggande begreppet för ett växtsamhälle. Du 
Rietz och Gänget var enbart intresserade 
av ”naturlig” vegetation som inte påverkats 
av människan. Man var mindre intresserad 
av de successioner som ledde fram till dessa 
samhällen. ”Man ska inte studera skitvege-
tation” ska Du Rietz ha sagt enligt Hilmar 
Holmen om dennes studie över vegetatio-
nen på en dikad mosse.

Romells (1920) uppsats Physionomistique et 
écologie raisonnée är närmast att betrakta som 
ett självmedvetet linjetal för ekologin som 
vetenskap, och hur den bör bedrivas för att 
inte falla i vanrykte. Efter att på flera sätt ha 
berömt Sernander kritiserade han Uppsala- 
och Zürichbotanisternas ”extrema” induktio-
nism, som han menade inte leder vetenska-
pen framåt. Han kritiserade också Clements. 
Visserligen hade denne presenterat åtskilliga 
belägg för successioner, men mycket var 
också spekulationer, menade han. Den enda 
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sanna vägen för en god ekologi är: ”Logik, 
sunt förnuft, fysiologiska experiment.”

Romells (1920) angrepp gällde alltså i lika 
grad Uppsalas växtsociologer som Braun-
Blanquets skola i Zürich och Montpellier. 
Kritiken handlade i första hand om växtsam-
hällets natur, och Romell menade att man 
hade hypoteser som man inte visade öppet – 
för då skulle det bli uppenbart att de inte var 
så induktionistiska som de själva hävdade 
och önskade.

Debatten är ganska förvirrande. De 
inblandade anklagar varandra för att 
vara induktionister, deduktionister eller 
bådadera. Romell (1920) konstaterade till 
exempel lätt förvånad att Du Rietz (1919) i 
sin recension av Clements’ bok anklagade 
denne för att i deduktionistisk anda postu-
lera att vegetationen återspeglar miljöfakto-
rernas fördelning. Men utan detta postulat 
skulle ju Sernanders storartade postglaciala 
periodindelning falla, utropar Romell! Då är 
att märka att KW betraktar denna period-
indelning som en viktig skiljelinje mellan 
Uppsala och Stockholm. 

Romell är, som KW påpekar, en tidig 
frondör mot induktionism i positivistisk 
anda. Du Rietz (1921b) å sin sida ansåg att 
Romell var en dilettant som inte visste 
vad induktion är, och att han använde en 
deduktiv metod som förde tanken till det 
sena 1700-talets naturfilosofi! Med tanke på 
att KW placerar den romantiska naturfilos-
fin i Uppsala, är det anmärkningsvärt att Du 
Rietz använder begreppet i nedlåtande ton 
om en ledande Stockholmsekolog. Tonläget 
i diskussionen var högt: Romell (1921) gör 
ett frontalangrepp mot Du Rietz i Svensk 
Botanisk Tidskrift och denne svarar med ett 
oförsonligt genmäle (Du Rietz 1921c).

Du Rietz och Gänget (Du Rietz m.fl. 
1920) använde begreppet konstanta arter. 
De menade att vissa arter förekom konstant 
i alla provrutor av tillräcklig storlek i ett och 
samma växtsamhälle. Därmed ansåg de sig 
ha visat att växtsamhället (associationen) är 

en reell företeelse i naturen. Bevisföringen 
får väl anses vara ganska klen, och några 
argument för associationernas skarpa grän-
ser framförs knappast. 

Amerikanen Henry Gleason (1882–1975) 
lanserade en så kallad individualistisk 
hypotes, där växtsamhällen förklaras av 
egenskaper hos de ingående arterna. Detta 
har tolkats som en startpunkt för en reduk-
tionistisk ekologi. Gleason (1917, 1926) var väl 
trots sin individualistiska inriktning den som 
mest övertygande utredde begreppet ”asso-
ciation”. Hans utgångspunkt var diametralt 
annorlunda än Clements’ och till stor del 
annorlunda än Uppsalabotanisternas: Alla 
fenomen hos vegetationen, individantal och 
sammansättning, beror på den enskilda väx-
tens egenskaper och på vilka arter som finns 
tillgängliga i området. Eftersom miljöfakto-
rerna på en plats verkar på ett likartat sätt för 
ett antal arter, uppstår enhetliga vegetations-
typer vilka han kallar ’plant associations’. 

Synen på evolutionen
KW:s uppfattning om Sernanders inställ-
ning till evolution är en missuppfattning 
av vad Sernander (1892) skrev om granens 
invandringshistoria. Det som KW uppfattar 
hos Sernander som ’evolution på samhälls-
nivå’ är helt enkelt successionsforskning. 
Att ett växtsamhälle (Pflanzenformation) 
under successionen ’utvecklas’ till ett annat 
samhälle har inga som helst evolutionära 
implikationer. Ordet ’utveckling’ (Entwick-
lung) kan inte inskränkas till att handla 
om Darwins utvecklingslära. Vi talar ju till 
exempel om ’samhällsutvecklingen’.

Sernander (1892) skrev också om kampen 
mellan granen och andra ”växtformer” (Pflan-
zenformen), vilket alltså avser arter med 
olika morfologiska eller ekologiska egenska-
per. Inte heller detta är evolution i Darwins 
mening utan konkurrens mellan arter. 

Sernanders arbete om granens invandrings-
historia väckte livlig debatt (Jonsell 2007), 
men denna debatt handlade inte om Sernan-
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ders syn på darwinismen. Sernander tänkte 
sig förmodligen inte heller en succession mot 
ett mer moget stadium på det sätt som Cle-
ments senare utvecklade, om man nämligen 
betänker det resonemang över dynamiken i 
Fiby urskog som han senare utvecklade.

I Uppsalaskolans försvarstal från 1920 
(Du Rietz m. fl. 1920) diskuteras ”kamp” 
mellan växtsamhällen med ett ordval som vi 
inte skulle använda i dag, men om samtiden 
skulle ha uppfattat detta som en evolutionär 
kamp mellan växtsamhällen, hade Uppsala-
botanisterna säkerligen blivit hudflängda. 
De tar själva exemplet med kampen mellan 
vitmossa och lav på en mosse. Om laven vin-
ner mark över vitmossan kommer också ett 
antal andra arter antingen att försvinna eller 
kolonisera som en direkt följd. Visserligen 
finns flera arter vitmossa och lav på mossar, 
men det framgår ändå av sammanhanget att 
man menar konkurrens på artnivå.

I första upplagan av Braun-Blanquets 
lärobok i växtsociologi (Pflanzensoziologie, 
1928) finns ett begrepp ’Syngenetik’ som 
synonym till ’Gesellschaftsentwicklung’ 
(samhällsutveckling). Det kan leda till miss-
förstånd, men av sammanhanget framgår 
att inte heller Braun-Blanquet avser något 
annat än successioner.

Clements (1916) använde begreppet 
utveckling på samma sätt: 

Development is the process by which structures 
are fashioned. This is as true of the climax for-
mation as it is of the mature individual.

Däremot kan man säga att Clements’ for-
muleringar inspirerade till en naturfilosofisk 
holism som inte är lätt att förena med Dar-
wins utvecklingslära. Det tydligaste exem-
plet stod Eugene P. Odum (1913–2002) för: 

[E]cological succession involves the develop-
ment of ecosystems; it has many parallels in the 
developmental biology of organisms, and also 
in the development of human society. – – – In a 
word, the ‘strategy’ of succession as a short-term 
process is basically the same as the ‘strategy’ 
of long-term evolutionary development of the 
biosphere – – – (Odum 1969). 

Odums och Clements’ naturfilosofi var dock 
väsensskild från von Schellings romantiska 
naturfilosofi. 

Uppsalaekologerna har långt fram i 
tiden kritiserats för att de saknade intresse 
för evolution. För Uppsalaskolan (alltså 
växtsociologerna) förklaras det lätt med att 
evolutionen inte har någon stor relevans för 
deskriptiva växtsociologiska spörsmål, men 
det ledde nog också till att diskussion om 
evolutionära frågor inte stimulerades ens 
när man diskuterade annat än växtsociologi. 
I kontrast innehåller Sernanders arbete 
om myrspridda växter (Sernander 1906) 
ett långt kapitel med evolutionsbiologiska 
frågeställningar kring hur myrspridningen 
utvecklats, och han använder ordet ’fylogeni’ 
som en rubrik. Lite tillspetsat kan man säga 
att ett evolutionsbiologiskt arv gick förlo-
rat i och med växtsociologins dominans på 
Växtbio.

Sernanders företrädare Axel Lundström 
ägnade sig också åt studier av morfologiska 
anpassningar i Darwins anda. Han ingick 
i en grupp yngre botanister som arbetade 
med evolutionsrelaterade problem på 1870-
talet och framåt (Söderqvist 1986). Bland 
dessa fanns Veit Wittrock (1839–1914) och 
Frans Kjellman (1846–1907). 

KW:s åsikt om Uppsalaskolans evolu-
tionssyn leder honom till att hävda släkt-
skap med korporativistiska tankar, men 
man kan fråga sig hur politiskt radikala eller 
liberala personer som Rutger Sernander, 
Hugo Osvald, Mats Wærn (1912–1998) och 
Hugo Sjörs (1915–2010) då hade kunnat 
finna sig till rätta i denna miljö? Beträffande 
Du Rietz menar KW att han ”inte tycks ha 
varit opåverkad av totalitära stämningar 
under kriget”. Man bör då betänka att två 
norska botanister på flykt undan nazisterna 
fick en fristad på Växtbio under den tiden: 
Olav Gjærevoll (1916–1994), medlem av 
Hjemmefronten, och H. V. Ackenheil. Den 
förre blev efter kriget socialdemokratiskt 
statsråd, världens första miljöminister.
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Osvald kallades för ”Sossen” (uttalat 
”Såssen”), även av honom själv, men satt i 
riks dagen för folkpartiet. Han var aktiv i 
den ännu olösta frågan om jordens ändliga 
resurser.

Slutord om Sellingaffären
Den långvariga konfliktkedja mellan Lund/
Stockholm och Uppsala som KW beskriver 
skall alltså ha pågått från Elias Fries’ (figur 9) 
tid och ha nått sin kulmen i Sellingaffären, 
som har fått en blygsam plats i vår uppsats. 
Vi har svårt att följa med i kedjan eftersom 
vi finner den delvis mycket svag. 

Den lilla kretsen av pollenanalytiker 
stödde Selling, främst Lennart von Post 
och Magnus Fries (1917–1987). Den förre 
lämnade Uppsala som licentiat 1907 eller 
1908 och arbetade sedan under många år vid 
SGU i Stockholm (Birks & Berglund 2017). 
Magnus Fries var son till professor Bergia-
nus Robert Elias Fries, som av KW placeras 
i Stockholmslägret. Efter disputation på 
Växtbio blev Magnus Fries professor vid 
Skogshögskolan i Stockholm. Både von Post 
och Magnus Fries kan alltså föras till Stock-
holm eller Uppsala som det bäst passar ens 
syften. Båda kan nog sägas vara arvtagare till 
Sernander, snarare än till Du Rietz. 

Och på vad sätt anknöt Selling till Upp-
sala? KW:s argument för detta är mycket 
svaga. Han hörde aldrig till gruppen kring 
Du Rietz. Han deltog några gånger i Växt-
biologiska seminariet i slutet av 1930-talet, 
men vi hittar inte hans namn på deltagar-
listorna efter 1940. Att Du Rietz stod upp för 
Selling avspeglar att Du Rietz var känd för 
att ta strid när han ansåg att det behövdes. 
Vilhelm Moberg (1956) skriver exempelvis: 

Därjämte bör nämnas, att han [Selling] har haft 
inflytelserika och skickliga medhjälpare i sin 
strid, främst professor G. Einar Du Rietz, som 
i stort sett ensam höjt rättfärdighetens röst i 
Vetenskapsakademien genom dessa tre år.

Man får intrycket av KW:s bok att alla 
skillnader i forskningsinriktning och åsikter 

var antagonistiska. Grundinställningen 
måste naturligtvis vara att sådana skillnader 
befruktar varandra och för forskningen 
framåt. Vi har också med exempel visat att 
personer som antagits vara antagonister 
ändå har upprätthållit vänskapliga relationer.

Tidigare innehavare av den professur 
som Selling fick hade studerat växtvärldens 
evolution från äldsta tider och framåt med 
hjälp av växtfossil. Selling studerade som 
sagt pollen från senkvartär, och hans syfte 
var inte i första hand att belysa evolutio-
nära frågor utan florans invandring och 
vegetationens förändringar i Oceanien. Det 
är alltså två väsensskilda forskningsfält. 
Flera inblandade hävdade också att Sellings 

figur 9. Elias Fries var en framstående botanist 
och en av mykologins föregångsmän. Han var 
stamfar till den stora botanistsläkten Fries. I texten 
nämns också hans sonson Thore C. E. Fries, den-
nes bror Robert Elias Fries och den senares son 
Magnus Fries. – Xylografi i Hemvännen 1877. 
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forskningsinriktning endast med ett nödrop 
kunde anses vara paleobiologi. Professorn 
i paleobotanik hade dessutom ansvar för 
museets samlingar av växtfossil, de svenska 
mest från kambrosilur. Du Rietz skall ha 
antytt att misshälligheterna kan ha haft sin 
grund just i ämnesinriktningen. 

Det förefaller oss därför naturligt att 
paleontologiskt inriktade forskare inte ville 
att deras professur skulle innehas av en 
pollenanalytiker. Dessa har i allmänhet haft 
sitt hemvist bland växtekologer och kvartär-
geologer.

Finns det en baktanke med alla beslut 
och ställningstaganden? När till exempel 
Du Rietz 1938 förordade Florin i stället för 
John Axel Nannfeldt till botanikprofessuren 
i Uppsala, måste det väl nödvändigtvis inte 
bero på en ”tillfällig allians” mellan Stock-
holm och Uppsala. Kan det inte vara så att 
Du Rietz ansåg Florin vara mer meriterad? 
Vid Sellings disputation fick han beröm av 
andreopponenten Magnus Fries men stark 
kritik av försteopponenten Folke Fagerlind 
(1907–1996), senare publicerad (Fries 1949, 
Fagerlind 1949, 1952; replik från Selling 
1951). Var det för att Fries var lierad med 
Uppsala och Fagerlind med Stockholm, eller 
var det för att Fries var pollenanalytiker och 
därför visste vad han talade om – kanske till 
skillnad från Fagerlind?

”Uppsalaskolan uppfattade naturen 
utifrån en bild av något sammanhängande, 
något ordnat och ändamålsenligt” skriver 
KW. Definitionen av ekologi har under hela 
1900-talet varit läran om det ömsesidiga 
sambandet mellan organismerna och deras 
miljö. Utan detta ”sammanhang” finns inte 
ekologin som vetenskap. Däremot för ordet 
”ändamålsenligt” bort från vetenskapen, lik-
som ”avsiktsstyrt” som KW också nämner. 
Vi har här försökt visa att detta tänkande 
inte i första hand leder till Uppsalaskolan 
utan hellre till Clements och Odum, och 
givetvis kan man föra det tillbaka till Linnés 
övertygelse om ”Guds plan” i ”naturens 
ekonomi”.

”Ekologin är en konsekvens av samspelet 
mellan en realistisk och en naturfilosofiskt 
inspirerad föreställning om världen” är KW:s 
slutsats. Samspelet mellan visionärerna och 
dem som får bygget att stå upprätt har alltid 
varit viktigt i vetenskapen.  

•  Bengt Jonsell, Rolf Du Rietz, Kåre Bremer 
och Anna Tunlid har gett värdefulla kom-
mentarer till manuskriptet. Fotografierna 
kommer från arkivet vid Avdelningen för 
växtekologi och evolution (f.d. Växtbiolo-
giska institutionen), Uppsala universitet.
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V
årt basläger under dagarna blev 
den gamla kurorten Sätra brunn som 
ligger en knapp mil sydväst om Sala. 
Sätra brunn är en av Sveriges äldsta 

kurorter. År 1700 upptäckte provincial-
medicus Samuel Skragge den mineralrika 
och hälsobringande källa som kurorten 
sedan byggdes upp omkring. Området består 
av en stor mängd utspridda hus och gårdar 
med namn som antyder deras ursprung-
liga användning och historia. Vi samlades 
alla på kvällen den 4 juli i ”Societetshuset” 
där Bengt Stridh, ordförande i Botaniska 
föreningen i Västmanlands län, och övriga 
i föreningen berättade om planerna för de 
kommande dagarna. Vi informerades också 
om den florainventering som föreningen 
driver i länet och där Artportalen används 
för publicering av inventerings resultaten. 

Norbergs kalkrika omgivningar
Klackberg är ett numera övergivet gruv-
område där man brutit järnmalm sedan 
åtminstone 1300-talet och fram till nedlägg-
ningen 1967. Området är industrihistoriskt 
intressant med ett antal dagbrott samt väl 
bevarade lavar byggda av slaggtegel (figur 1). 
Förutom järnmalm behövdes kalksten vid 

järntillverkningen och ett kalkstensbrott 
finns också i gruvområdet. Markus Rehn-
berg från länsstyrelsen berättade för oss om 
Klackbergs historia innan vår vandring upp 
mot gruvområdet. Kalken i berggrunden gör 
att floran är mycket rik, och 2009 beslutade 
Norbergs kommun att inrätta ett natur-
reservat här. Klackberg befinner sig nära den 
naturliga norrlandsgränsen (limes norrlandi-
cus) där nordliga och sydliga arter möts. På 
grund av kalkrikedomen och syd läget finns 
ett stort inslag av sydliga arter.

På vår vandring upp mot berget noterade 
vi en stor mängd spåtistel Carlina vulgaris, 
både årsplantor i knopp och vinterståndare. 
En annan kalkgynnad art var ängsgentiana 
Gentianella amarella som hade en god före-
komst längs den gamla järnvägsvallen. Andra 

De årliga Botanik dagarna 2018 utspelade sig i Västmanland med Botaniska 

föreningen i Västmanlands län som lokal arrangör. Under tre intensiva dagar, 

5–7 juli, besökte närmare sjuttio växtintresserade några av de många botaniska 

pärlor som Västmanland kan uppvisa. Jan Andersson var en av deltagarna.

Botanikdagarna i Västmanland
Text och foto: JAN ANDERSSON

figur 1. Klackbergs gruvområde erbjöd en spän-
nande vandring och var både botaniskt och 
industrihistoriskt intressant. En gammal lave syns i 
bildens övre vänstra del.
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arter vi noterade under vägen var fint blom-
mande backvial Lathyrus sylvestris, som är 
ovanlig i regionen, och blad av malört Arte-
misia absinthium. Av starrar lade vi speciellt 
märke till hårstarr Carex capillaris med sina 
små ax på sirliga skaft. Mossfloran i områ-
det var också intressant. Einar Marklund 
gjorde ett försök att leta upp de rödlistade 
mossorna stor silverbryum Bryum funckii 
och trubbklockmossa Encalypta mutica som 
tidigare observerats uppe på slänterna men 
tyvärr lyckades han inte återfinna dem. 

Längre upp där stigen passerade intill ett 
gruvhål dök de första orkidéerna upp: skogs-
knipprot Epipactis helleborine som blommade 
fint. Den växte ymnigt både nära stigen 
och på branten ner mot gruvhålet. Andra 
arter var sandviol Viola rupestris och back-
smörblomma Ranunculus polyanthemos. Den 
ovanliga säfferoten Seseli libanotis blommade 
fint i ganska stora bestånd på flera ställen, 
där också makaonfjärilens larver kunde 
beundras. 

Överlag var området spännande att 
vandra omkring i. Stigen gick upp och ned 
i branterna, på flera ställen förstärkt med 
trappor, passerade broar över hisnande 
avgrunder, och genom tunnlar. Och nu 
skulle vi få se den stora rariteten i Klack-
berg: röd skogslilja Cephalanthera rubra 
(figur 2). Den rara orkidén mötte oss på två 
ställen utefter vandringen, delvis överblom-
mad men fin ändå. Den har en ganska stabil 
förekomst i Klackberg men är fåtalig här på 
sin nordgräns i Sverige.

Andra kalkgynnade arter vi noterade var 
tibast Daphne mezereum och svart trolldruva 
Actaea spicata med röda respektive svarta 
bär, små bestånd av underviol Viola mirabilis, 
sötvedel Astragalus glycyphyllos, klasefibbla 
Crepis praemorsa, slåtterfibbla Hypochaeris 
maculata, bergmynta Clinopodium vulgare och 
skogsnycklar Dactylorhiza maculata subsp. 
fuchsii. Vi gjorde en avstickare in mot det 
gamla kalkstensbrottet. Längs den fuktiga 
stigen växte majviva Primula farinosa och 

tätört Pinguicula vulgaris, båda nu över-
blommade. På de lodräta bergväggarna sågs 
murruta Asplenium ruta-muraria. Här och 
var växte kalkmossor som stor klockmossa 
Encalypta streptocarpa. 

Nere i dalen igen passerade vi ett bestånd 
av fint blommande vargtörel Euphorbia esula. 
Dessutom kunde vi leta upp ytterligare 
några plantor ängsgentiana som höll på 
att växa till sig. Väl tillbaka vid bussen var 
det dags för lunchen som smakade härligt 
efter all motion vi fått längs Klackbergs 
vandringsstigar. Skuggplatserna blev snabbt 
upptagna och övriga fick försöka uthärda 
i solgasset. Den stora vattenbehållare som 
klokt nog tagits med i bussen besöktes 
flitigt i det varma vädret.

Silvtjärns naturreservat blev nästa stopp. 
Reservatet ligger bara omkring tre kilome-
ter sydväst om Klackberg. Områdets natur-
värden noterades tidigt och det skyddades 
som reservat redan 1972, i första hand på 
grund av de värdefulla rikkärren sydväst om 

figur 2. Klackberg är Sveriges nordligaste kända 
lokal för röd skogslilja Cephalanthera rubra. Förun-
derligt vacker även om den var delvis överblommad.
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Silvtjärnen. Området har därefter utvidgats 
i flera etapper efter överenskommelse med 
skogsägarna Sveaskog. I området ingår nu 
dels sydöstra halvan av Silvtjärnen med rika 
strandområden samt flera våtmarker spridda 
runtom sjöns södra delar. Rikkärren är också 
Natura 2000-område. Skogarna omkring är 
tydligt kalkpåverkade vilket gynnar floran. 

Första etappen av vår vandring gick mot 
Silvtjärnen genom en vandringsvänlig och 
omväxlande skog. Vi passerade ett vitmoss-
kärr där det växte typiska skogsnycklar med 
treflikig läpp och fläckiga avrundade basala 
blad. Vi såg dock också exemplar som inte 
var så typiska. Längre fram i torrare partier 
noterade vi intill stigen tallört Monotropa 
hypopitys och knärot Goodyera repens, båda 
i knopp. Marken i den glesa blandskogen 
var på sina ställen nästan täckt av vegeta-
tiva skott av det kalkgynnade gräset back-
skafting Brachypodium pinnatum (figur 3), och 
området påminde om hur vissa av Gotlands 
skogar ser ut. Efter att ha letat ett tag lycka-
des vi finna några enstaka ax av den också, 
vilket klart bekräftade att det var rätt art, 
om någon nu tvivlat på det. 

Framme vid tjärnens strand kunde vi 
notera några starrar: knagglestarr Carex 
flava, bunkestarr C. elata och trådstarr 
C. lasiocarpa. Trådstarr är liksom back-
skaftingen ofta vegetativ med stora bestånd 
av upp till en meter långa, smala blad. Här 

fanns dock också ax och de ludna frukt-
gömmena kunde studeras. Några dvärg-
igelknoppar Sparganium natans blommade 
också vid den dyiga stranden. 

Vi vandrade söderut och passerade ett 
fattigkärrsområde där rundsileshår Dro-
sera rotundifolia blommade i rostvitmos-
san Sphagnum fuscum. Dessutom fanns här 
mycket dvärgbjörk Betula nana, hjortron 
Rubus chamaemorus, skvattram Rhododendron 
tomentosum, rosling Andromeda polifolia och 
tuvull Eriophorum vaginatum. Vi passerade 
ett nytt bestånd med backskafting, och 
intill fann vi också några vackert blom-
mande brudsporrar Gymnadenia conopsea. 
Klubbstarr Carex buxbaumii kunde vi också 
notera intill stranden, också den en art som 
föredrar kalkrik mark. 

Längst ut vid en liten udde i sjön hittade 
en av deltagarna, Rolf Enander, ett litet 
bestånd av tagelsäv Eleocharis quinqueflora på 
några kvadratdecimeter, en rikkärrsart som 
inte var känd från trakten. Fyndet gav under 
kvällen honom utmärkelsen ”Dagens fynd” 
i form av en tröja, ackompanjerat av allas 
applåder. 

När vi vandrade söderut längs sjöstranden 
fick vi ytterligare bevis på att sjöstranden var 
kalkpåverkad. Här fanns exempelvis korv-
skorpionmossa Scorpidium scorpioides och 
ute i vattnet kransalger Chara. Vi vandrade 
så genom ett område med fuktig och artrik 

figur 3. Backskafting 
Brachypodium pinna-
tum är kalkgynnad och 
växer ofta i stora vege-
tativa bestånd. Letar 
man kan man oftast 
hitta några ax bland alla 
blad. – Silvtjärns natur-
reservat.
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bland- och sumpskog. I sumpskogen gömde 
sig kärrbräken Thelypteris palustris, lopplum-
mer Huperzia selago, kärrfibbla Crepis palu-
dosa och rankstarr Carex elongata. Spädstarr 
C. disperma såg vi också, och vi lärde oss att 
denna art ska ha glansiga fruktgömmen med 
svaga nerver till skillnad från den närstående 
repestarren C. loliacea. Även tuvstarr C. cespi-
tosa noterades och Lars Fröberg berättade 
för oss att den skiljs från bland annat hund-
starr C. nigra i att den har rödaktiga basala 
slidor och ljusgröna blad. 

Vi närmade oss nu åter en botanisk 
höjdpunkt: det öppna extremrikkärret som 
var huvudorsaken till att området skydda-
des som reservat. Kärret har tidigare hållits 
öppet genom slåtter, och är känt för att hysa 
orkidén knottblomster Malaxis mono phyllos 
(figur 4), som här har den ena av sina två 
förekomster i länet. Men det var osäkert 
om vi skulle få se den. Växten är ganska 
oansenlig och framförallt små exemplar 
kan vara förvånansvärt lätta att missa, även 
för tränade botanistögon. Men ett fyrtiotal 
botanister skulle väl kunna klara av det? 
Möjligheten att de plantor som kanske fanns 
trampades ner var dock överhängande. Vi 
gick alla mycket försiktigt omkring och 
noterade det vi såg. Av orkidéer fann vi ängs-
nycklar Dactylorhiza incarnata, kärrknipprot 
Epipactis palustris och tvåblad Neottia ovata. 
Andra rikkärrsarter var kärrspira Pedicularis 
palustris, snip Trichophorum alpinum, tagel-
starr Carex appropinquata, strängstarr C. 
chordorrhiza, gräsull Eriophorum latifolium, 
mossviol Viola epipsila, ögonpyrola Moneses 
uniflora och dvärglummer Selaginella selagi-
noides. Bland mossorna utmärkte sig en tuva 
komossa Splachnum ampullaceum. 

Hittills hade knottblomstret lyst med 
sin frånvaro. Men efter mycket letande 
hittade Bengt Stridh till sist ett litet blad 
som såg ut att vara knottblomster och som 
vi alla synade. När vi stod och stirrade på 
bladet så upptäcktes alldeles intill en liten 
blommande planta! Och efter en del letande 

hittades ytterligare en blommande planta en 
bit därifrån. Kärret var ovanligt torrt denna 
torra sommar vilket säkert gjort att knott-
blomstret utvecklats dåligt.  

Natur och kultur på Ängsö 
Ängsön är en ö i norra Mälaren som skiljs 
från fastlandet av ett smalt sund. Området 
är idag både Natura 2000-område och 
naturreservat. Naturen på Ängsö skiljer sig 
mycket från övriga Västmanland, dels på 
grund av närheten till Mälaren som ger en 
jämnare och högre temperatur än längre 
norrut. Detta är säkert en bidragande orsak 
till att misteln Viscum album trivs i området. 

figur 4. Klenoden i rikkärret sydväst om Silvtjärnen: 
knottblomster Malaxis mono phyllos. Efter mycket 
letande hittade vi tre plantor, varav två blommade.
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Vidare har ägarförhållandena gjort att det 
gamla kulturlandskapet kring Ängsö slott 
har kunnat bevaras genom tiderna. Områ-
det har en historia som går tillbaka till Erik 
den helige på 1100-talet. Det har sedan 
varit i Julita klosters ägo, därefter i Sparres, 
och senare i Piperska ättens ägo. Först 1971 
köptes egendomen av Westmannastiftel-
sen som idag äger och förvaltar området. 
Familjen Piper arrenderar fortfarande delar 
av slottet och marken. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. Förutom slottet med 
omgivande trädgård och parker finns sextio 
torp, varav flera numera kan hyras som som-
marbostad. Kring torpen hittas fortfarande 
gamla kulturväxter som hjärtstilla Leonurus 
cardiaca, studentnejlika Lychnis chalcedonica 
och såpnejlika Saponaria officinalis. 

Anders Hasselrot är en av guiderna på 
Ängsö. Han har privilegiet att bo vid slot-
tet vilket gör att han känner området väl, 
inte minst botaniskt. När bussen passerat 
den lilla bron till Ängsö berättar han att 
många av träden är fulla av mistlar, speciellt 
lindarna. Det är inte för inte som misteln är 
Västmanlands landskapsblomma. Med allt 
lövverk är det dock nära på omöjligt att upp-
täcka dem från bussen. Dagens första tur 
blir i slottets omgivningar, i slottsträdgården 

och parkerna kring slottet. På vår väg pas-
serar vi ett antal stora hästkastanjer Aesculus 
hippocastanum. Vi ser att bladen är fläckiga 
vilket beror på kastanjemalens Cameraria 
ohridella härjningar. Vi noterar några stora 
och kraftiga starrar i ett dike: rävstarr Carex 
vulpina och jättestarr C. riparia. Speciellt 
jättestarr finns i stora bestånd på ön.  

Nära slottet står en gammal ihålig ask 
Fraxinus excelsior, mycket imponerande med 
sin tjocka stam. Karin Sandberg från läns-
styrelsen berättar att den rödlistade läder-
baggen Osmoderma eremita (figur 5) finns i 
flera av de gamla träden på Ängsö, bland 
annat i just detta träd. Hon lyckades inte 
finna någon bagge i asken just då men däre-
mot visades dess exkrementer upp. Senare 
under vandringen fann vi dock läderbaggen 
i en stor lind. En mycket stor och kraftig 
skalbagge, konstaterade vi. 

I den gamla och härligt vildvuxna trädgår-
den fann vi stor kustruta Thalictrum minus 
subsp. minus, praktveronika Veronica austri-
aca subsp. teucrium och blek jordrök Fumaria 
vaillantii. Dessutom fanns i ”hästhagen” 
intill ett jättebestånd av gråmalva Malva 
thuringiaca som blommade fint, troligen Sve-
riges största bestånd. I samma område fann 
vi också äkta vallört Symphytum officinale och 
smal vildpersilja Aethusa cynapium var. cyna-
pium. På vår väg vidare in i parken passerade 
vi ett stort fält fyllt med pestskråp Petasites 
hybridus, en gammal medicinalväxt som fun-
nits i parken sedan hundratals år. 

Vi gick vidare in i parken som bestod av 
en mosaik av äng och lövskog med jättelika 
ekar och askar. På ett ställe längs vägen 
kunde vi studera skillnaden mellan gårds-
skräppa Rumex longifolius och krusskräppa 
R. crispus som växte intill varandra. Båda 
arterna kan ha krusiga blad men krusskräp-
pan har stora gryn på sina hylleblad, vilket 
gårdsskräppan saknar. Det gäller dock att 
plantorna inte är för unga då grynen växer 
till sig först vid fruktmognaden. I skogskan-
ten växte ett litet bestånd av klockpyrola 

figur 5. Den stora och sällsynta läderbaggen 
Osmoderma eremita i hålträden vid Ängsö slott 
imponerade.
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Pyrola media. Den var dock överblommad nu 
men vi kunde se att blommans stift var rakt 
som sig bör. 

Nu var det dags för lunchen som skulle 
inmundigas nära ett fågeltorn vid Mälar-
stranden. För att komma till tornet pro-
menerade vi över en gammal träbro över 
ett fuktstråk där vi kunde betrakta en stor 
population av blommande nässelsnärja Cus-
cuta europaea som slingrade sig omkring sina 
brännande värdväxter. Under lunchrasten 
såg några av oss en fiskgjuse som rörde sig 
ute bland holmarna i Mälaren. 

Mätta och belåtna tog vi oss så till ängs- 
och våtmarkerna strax nordväst om fågel-
tornet. I en betad, fuktig hästhage växte 
fint blommande exemplar av svalting Alisma 
plantago-aquatica, brunskära Bidens tripar-
tita, bitter pilört Persicaria hydropiper och 
sumpförgätmigej Myosotis laxa. Ett bestånd 
av sprödarv Myosoton aquaticum blommade 
fint och vi räknade dess fem stift som är 
typiskt för släktet, till skillnad från liknande 
Stellaria-arter som har tre stift. Vi kunde 
nu få en fin vy över det uppdämda området, 
”dammen”, mot nordväst. Här fanns stora 
bestånd av jättestarr, grenrör Calama grostis 
canescens och svärdslilja Iris pseudacorus. 
Dessutom fanns det blommande vatten-
stäkra Oenanthe aquatica i stor mängd. Några 
plantor växte tillräckligt nära fastmarken för 
att kunna examineras. På en lerig strandäng 
stod överblommad råttsvans Myosurus mini-
mus samt gulkavle Alopecurus aequalis med 
småax utan utskjutande borst. Den närstå-
ende och vanligare kärrkavlen A. geniculatis 
hade vi kunnat studera tidigare i hästhagen. 
Den har småax med tydligt utskjutande 
borst. I ängens torrare och bergigare partier 
växte solvända Helianthemum nummularium 
och flera andra torrängsarter. 

Torpet Hagalund med omgivningar var 
dagens sista stopp. Markerna är mycket 
artrika och bjuder på både torrängar och 
fuktängar. Vi konstaterar att området var 
betat med nöt vilket behövs för att hålla 

landskapet öppet. Längs vägen ser vi ängs-
havre Avenula pratensis, darrgräs Briza media, 
småborre Agrimonia eupatoria och rödkäm-
par Plantago media. Flera områden såg ut 
att vara väl hårt betade som ett resultat av 
sommartorkan. De delar vi ska besöka ser 
dock ut att ha betats mer sparsamt, som tur 
var för oss. Vi besöker en fuktäng som är full 
med blommande ängsskära Serratula tincto-
ria. En bit ifrån ser vi också ett bestånd med 
hartmansstarr Carex hartmanii. Intill växte 
också ängsstarr Carex hostiana och hirsstarr 
C. panicea. En stor del av ängsmarken hyste 
här och var lysande ljusgröna tuvor av lund-
starr C. montana. På torrängarna längre bort 
hittades blodnäva Geranium sanguineum, kan-
tig fetknopp Sedum sexangulare (figur 6) och 
liten fetknopp S. annuum, alla blommande. 
Några av oss fann också ett antal plantor 
av krusfrö Selinum carvifolia i begynnande 
blomning. 

Under bussresan berättade Anders att en 
stor del av åkrarna på ön sköts ekologiskt. 
Några åkrar sköts dock konventionellt. Vi 
kunde konstatera att åkerrenarna längs eko-
logiskt odlade åkrar var väsentligt artrikare 
än de konventionellt odlade. 

figur 6. Kantig fetknopp Sedum sexangulare växte 
ymnigt på berghällarna i naturbetesmarken kring 
torpet Hagalund på Ängsö.
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Brandhärjade områden 
I månadsskiftet juli–augusti 2014 utbröt en 
stor skogsbrand norr om Surahammar som 
under några dagar snabbt spred sig norrut 
på grund av hård blåst, och kom att förstöra 
över en kvadratmil skog. Brandorsaken var 
troligen en gnista från en markberedare som 
kördes trots att det var extremt torrt och 
varmt. Bränderna var naturligtvis en kata-
strof, men ekologer och naturvårdare valde 
att försöka lära sig så mycket som möjligt av 
det inträffade. Framförallt ville man detal-
jerat följa successionen av flora och fauna 
efter branden, och både ett naturreservat, 
Hälle skogsbrännan, och ekoparken Öjesjö-
brännan bildades. I början av juni 2018 
utbröt brand på nytt, kallad Rörbobrännan, 
inom ekoparken men den fick inte så svåra 
konsekvenser som branden 2014.

Under den tredje exkursionsdagen fick 
vi möjlighet att besöka både det fyra år 
gamla och det månadsgamla brandområdet. 
Vi startade med det senare. Idag var det 
molnigt och man hade varnat för regnskurar, 
men det kändes ganska skönt efter all hetta. 
Området var barrskog, mest gran med inslag 
av björk. En stor del av träden hade fallit och 
man fick intrycket av ett plocke pinn i stor 
skala. Nedre delen på de granar som fort-
farande stod upprätta var förkolnade. Men 
trots att det bara gått någon månad sedan 
branden spirade det litet överallt. Först på 

plats hade varit blodrot Potentilla erecta, 
enligt guiderna. Örnbräken Pteridium aqu-
ilinum höll på att växa upp igen och mjölken 
Chamaenerion angustifolium var i knopp (figur 
7). Ältranunkel Ranunculus flammula blom-
made i fuktgroparna. Eldsvedd stor björn-
mossa Polytrichum commune fanns här och 
där och hade hunnit växa till sig ordentligt 
efter branden 2014. Slutligen fanns fläckar 
av lungmossa Marchantia polymorpha (figur 7) 
här och var, brandfältens trogna följeslagare. 
Man förvånas alltid över hur snabbt lung-
mossa infinner sig efter en brand, från att ha 
varit fullständigt frånvarande i området och 
vida omkring. 

Vi körde nu vidare in mot det gamla 
brandområdet, mot Öje sjöns strand. Från 
bussen såg vi en varfågel i en gammal tall. 
Öjesjön har sandbotten och vid stranden 
växte rikligt med blommande notblomster 
Lobelia dortmanna som brukar föredra den 
typen av stränder. Här tog vi en fikarast 
trots ett lätt regn som avtog efter en stund. 
Bussen tog oss sedan längs en grusväg en bit 
bort nära Uvberget för att titta på svedje-
näva Geranium bohemicum (figur 8). 

Guiderna berättade att redan hösten 
2014 påträffades svedjenäva i stor mängd 
men då blommade den ännu inte. Året 
därpå räknade man över 65 000 blommande 
plantor trots att allt inte hann inventeras. 
Även 17 plantor av den mycket sällsyntare 

figur 7 . Det under 2018 
åter eldhärjade området 
i ekoparken Öjesjö-
brännan. Örnbräken 
Pteridium aquilinum och 
mjölke Chamaenerion 
angustifolium är tidiga 
pionjärer. Lungmossan 
Marchantia polymorpha 
till höger är en av de 
första mossorna som 
brukar dyka upp på 
brandfält. På bilden syns 
de paraplyliknande hon-
organen där sporerna 
utvecklas.
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brand nävan G. lanuginosum påträffades. Efter 
de två första åren minskade svedjenävorna 
snabbt. År 2016 räknades till omkring tusen 
och 2017 bara ett tiotal. För att vi under 
Botanikdagarna skulle få se svedjenävan 
hade man lyckats få ett antal plantor att gro 
i en liten yta som brändes i november 2017. 
Nävorna blommade nu fint och fotades 
ivrigt medan Bo Eriksson berättade hur de 
hade pysslats om enligt alla konstens regler. 

Väl tillbaka i bussen berättade guiderna 
om den speciella svamp-, insekts- och 
fågelfauna som har utvecklats sedan 2014. 
Exempelvis har elva nya svamparter för 
Västmanland påträffats. Vi begav oss så till 
en närbelägen mosse, Skennaren. Ute på 
mossen noterade vi bland vitmossmattorna 
stora mängder dvärgbjörk, blad av rosling 
och tranbär, här och där kallgräs Scheuchzeria 
palustris i frukt, samt fina bestånd med vitag 
Rhynchospora alba i höljorna. 

Vi lämnade nu brandområdet och bus-
sen tog oss till Lönnbromossen nordost 
om Ramnäs, en gammal slåtter myr och ett 
rikkärr. Vid lunchstället noterade vi stora 
bestånd av lundstarr med sina ljusgröna 
blad. Eftersom det finns grönsten i form av 
gabbro och diorit insprängt i urberggrunden 
är floran mycket rikare här än i omgivande 
trakter. Området ägdes tidigare av Ramnäs 
bruk som fram till 1930-talet tillät torparna 
att utnyttja kärret som en slåttermyr och på 
så sätt hölls kärret öppet. Under 1950-talet 
dikades myren kraftigt och höll då på att 
växa igen med skog. Då orkidébestånden ris-
kerade att minska engagerade sig den lokala 
naturvårdsföreningen och röjde en del av 
kärret. När man sedan insåg att den seder-
mera rödlistade väddnätfjärilen Euphydryas 
aurinia förekom i området så fokuserade 
man på att gynna fjärilen, till nytta även för 
övriga arter. Väddnätfjärilens värdväxt är 
ängsvädd Succisa pratensis som fanns ganska 
rikligt i omgivningarna. På vår väg genom 
kärret stötte vi på buskar av blåtry Lonicera 
caerulea som här kanske är ursprunglig. 

I kärret, som denna sommar var mycket 
torrt, noterade vi bland annat ängsnycklar, 
dystarr Carex limosa, strängstarr och kärr-
stjärnblomma Stellaria palustris. Här fanns 
också ett litet bestånd av lappvide Salix 
lapponum. I luppen kunde vi se att bladkan-
ten var något nedvikt. På vägen tillbaka på 
torrare mark observerade vi ett bestånd av 
blommande backvial. 

Vi kände oss nu mycket nöjda med allt vi 
sett och upplevt under dagarna. På lördags-
kvällen avtackades guiderna under ivrigt 
applåderande av alla nöjda deltagare. Även 
dagen efter, på söndagen, stannade några 
botanister kvar för att hjälpa till med att 
inventera kärlväxter för det pågående flora-
projektet i Västmanlands län.  

figur 8. Svedjenävan Geranium bohemicum vid 
Uvberget hade lockats fram lagom för att visas upp 
under Botanikdagarna. 

Jan Andersson sitter i styrelsen för både 
Svenska Botaniska Föreningen och Botaniska 
Sällskapet i Stockholm, och han är också sam-
ordnare för Floraväkteriet i Stockholms län.

Adress: Nybodagatan 5, 17142 Solna 
E-post: jan.andersson@svenskbotanik.se



402 Svensk Botanisk Tidskrift 112: 6 (2018)

Läkaren och botanisten Håkan Lindström 

har avlidit. Håkan växte upp i Fränsta i 

Medelpad. Han utbildade sig till läkare 

men läste även ekologisk botanik i Umeå.

HÅKAN SUNDIN, EVA SUNDIN &  
JAN-OLOF TEDEBRAND

Under 1950-talet inledde konstnären Rolf 
Lidberg arbetet med en ny landskapsflora. 
Håkan Lindströms möte med Rolf kring 
1970 blev en avgörande händelse. Rolf skri-
ver i Medelpads flora (2010): ”Utan Håkans 
medverkan hade det aldrig blivit någon 
flora. Han inträdde på scenen med en troli-
gen medfödd ekologisk blick och en känsla 
för taxonomi”. Rolf och Håkan började 
sedan tillsammans inventera växter, från 
fiskelägen vid havet till sydväxtberg längs 
älvdalarna och skogsodlingar högt uppe i 
finnmarkerna. 

Medelpads Botaniska Förening bildades 
år 2006, en prioriterad uppgift blev att slut-
föra arbetet med en ny landskapsflora. Det 
föll självklart på Håkans lott att beskriva 
kärlväxternas växtsätt i den nya landskaps-
floran. Han hade en stilistisk begåvning och 
texterna är ibland små poetiska mästerverk, 
ibland långa med en slående träffsäkerhet. 
Det blev även Håkan som tog sig an de mer 
kritiska artgrupperna där han gärna ville 
studera de senaste forskningsrönen. 

I samband med SBF:s årsmöte 2005 tillde-
lades Håkan Guldluppen, den finaste utmär-
kelse en svensk botanist kan få. Han har även 
erhållit Sundsvalls kommuns miljö pris.

Håkan betonade ofta att insamling av 
botaniska fakta bör resultera i praktiska 
naturvårdsinsatser. Den nya landskaps floran 
blev ett utmärkt underlag för en analys av 
läget för de mest hotade växterna. Håkan 
tog därför 2011 fram en lista med konkreta 
åtgärdsförslag för ett tjugotal lokalt hotade 
kärlväxter i Medelpad. 

Håkan studerade med stort intresse 
förändringarna i skog och kulturlandskap. 
Redan 1980 skrev han en banbrytande arti-
kel i SBT om ”Hackslått – en försvinnande 
biotop i mellersta Norrland”. 

På lediga stunder började Håkan med 
stort intresse studera spindelskivlingar 
Cortinarius, särskilt undersläktet Telamonia 
som har en viktig roll i de nordliga skogarnas 
kretslopp. Håkan beskrev många nya arter 
för vetenskapen och var en av författarna till 
Cortinarius Flora Photographica som resulte-
rade i fem volymer 1989–2018.

Håkan var som person lågmäld, tillbaka-
dragen och vänfast. Hans starkt kritiska och 
ifrågasättande intellekt var en styrka i hans 
botaniska forskning.

Den stämningsfulla begravningen ägde rum 
en solig augustidag i Håkans hembygd. Kran-
sar med vilda blommor prydde kistan liksom 
bruna spindelskivlingar på gröna mossbäddar 
som en sista hälsning till en landskapsbotanist 
och till Sveriges främste kännare av spindel-
skivlingar. Vem ska nu ge oss namn på ”de 
där bruna sakerna” i höstens svampskog som 
är så viktiga i naturens eviga kretslopp ?  

till minne
Håkan Lindström  
(1950–2018)

Håkan Lindström med en spindelskivling.
fo to: Håkan Sundin.
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Två trolldruvor var  
årets växter 2017
Ulla-Britt Andersson har sammanställt alla 
rapporter som kommit in om svart och röd 
trolldruva. Liksom för smörbollarna 2016 
verkar den svarta trolldruvan ha det bekym-
mersamt i sydligaste Sverige.

ULLA-BRITT ANDERSSON

Under 2017 kom det in 1378 rapporter för svart 
trolldruva Actaea spicata, fördelade på 1057 loka-
ler enligt de svarta prickarna på kartan till höger 
och tabellen nedan. Siffran inom parentes visar 
antal lokaler där växten eftersökts utan återfynd. 
Provins Antal
Skåne 23 (3)
Blekinge 7
Öland 7 (1)
Småland 96 (9)
Halland 19 (11)
Bohuslän 12
Dalsland 19
Västergötland 82
Östergötland 82
Närke 48
Södermanland 165
Värmland 43
Västmanland 74

Provins Antal
Uppland 247
Dalarna 28
Gästrikland 7
Medelpad 18
Ångermanland 22
Härjedalen 0
Västerbotten 3 (1)
Norrbotten 3
Åsele lappmark 5
Lycksele lappmark 3
Pite lappmark 2
Lule lappmark 2
Totalt 1057(25)

Antal plantor Antal
1–9 347

10–99 64
100–999 20

   ≥ 1000 6

Svart trolldruva Actaea spicata var en av 
årets växter 2017. f oto : Thomas Gunnarsson.

Lite bekymmersamt verkar svart trolldruva ha 
det i södra Sverige. Av de lokaler som besöktes 
i Halland återfanns växten på mindre än hälften. 
Även från Skåne, Öland och Småland kom det in 
negativa rapporter

På de lokaler där svart trolldruva inte kunde 
återfinnas var i några fall skogen avverkad eller 
stormfälld och ersatt med planterad ungskog. 
Från både Halland och Småland rapporterades 
att ett nyligen upptaget och hårt bete med nöt-
kreatur gjort att växten försvunnit. På någon lokal 
hade gamla lindar, ekar och almar tagits ner eller 
kapats på ett par meters höjd. Igenväxning med 
björnbär och ormbunkar angavs som orsak till 
försvinnandet från en lokal i Skåne.

Biotoperna fördelades enligt följande: Löv-
skog 215 lokaler, barrskog 127 och blandskog 
107 lokaler. Många av lokalerna var påtagligt 
fuktiga som bäckdalar, källor och sumpskogar. 
Svart trolldruva trivs uppenbarligen i blockrika 
rasmarker och raviner. En del granplanteringar på 
gamla åkermarker kunde också hysa växten lik-
som ödetorp i skogen. Även i kraftlednings gator, 
längs skogsvägar, i svagt betade marker med löv-
inslag, vid gamla kalkbrott och gruvor noterades 

växten. Många lövskogar angavs hysa en bland-
ning av ädellövträd men även rena bestånd med 
gråal, bok och hassel lundar rapporterades. Från 
fjällbjörkskog kom några rapporter. Barrskogarna 
var till över vägande del av typen örtrika gran-
skogar. Påfallande ofta uppgavs att berggrunden 
var basrik med inslag av kalksten eller hyperit.

Antal plantor per lokal fördelades enligt 
nedanstående tabell, påfallande många hade ett 
lågt antal plantor. Anmärkningsvärt är att samtliga 
lokaler med minst tusen plantor är belägna i norra 
Uppland. Högst antal rapporterades från Ytter-
boda, Älvkarleby, med 3800 plantor.

Under året inkom även 42 rapporter om röd 
trolldruva A. erythrocarpa fördelade på 29 lokaler 
enligt nedan (de röda prickarna på kartan ovan). 
Av dessa var ett par misstänkta hybrider med 
svart trolldruva. Som biotop angavs kalkpåverkad, 
fuktig granskog eller sumpskog. Antalet räknades 
på några lokaler och varierade mellan en och som 
högst 30 plantor.

Ett varmt tack till alla rapportörer! Några av 
er har besökt ett stort antal lokaler och noggrant 
räknat alla plantor.  

Provins Antal
Norrbotten 6
Pite lappmark 6

Provins Antal
Lule lappmark 15
Torne lappmark 2
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Kallelse till SBF:s årsmöte
Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen 
den 16 mars 2019, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Eventuella 
motioner skall vara föreningens kansli tillhanda senast 2 januari 2019. Dagordning, inkomna motioner 
och andra årsmöteshandlingar publiceras på föreningens hemsida senast 15 februari, eller kan bestäl-
las från kansliet. Anmäl att du kommer till årsmötet senast 3 mars.

Vi börjar mellandagsrean redan nu!
Passa på att förstärka ditt eget eller någon annans botanikbibliotek. Den tidigare slutsålda och mycket 
uppskattade En guide till Ölands växtvärld finns nu åter i lager. Nordens flora, den nya och utökade 

upplagan av Bo Mossbergs och Lennart Stenbergs 
uppskattade bildflora är en annan bok man bör ha. 

Gå in på webshop.svenskbotanik.se och botanisera 
i vårt utbud. Du får 15 % rabatt på alla varor vid ett köp-
tillfälle. Använd koden GODJUL2018 i kassan.

Välkommen till föreningskonferensen  
i Upp sala   16 –17 mars 2019!
Helgen den 16-17 mars 2019 
hälsas alla välkomna till en av 
årets botaniska höjdpunkter – 
föreningskonferensen!

Mottot för konferensen är 
Natur och kultur. Ingen miljö 
i dagens Sverige är opåver-
kad av människan. Men rätt 
utformad skötsel kan gynna 
den biologiska mångfalden. 
Många växter är anpassade till 
naturliga fodermarker, och för-
svinner när hävden upphör. Förr 
var dessutom skogsbete och 
myrslåtter viktigt och åtskilliga 
nutida biotoper är präglade av 
det, till exempel vid fäbodar. 

För att skapa livsrum för 

hävd gynnade växter behövs 
mer kunskap om arternas 
ekologi och om hur skötsel och 
markutnyttjande gick till förr. Nya 
hävdade biotoper i det moderna 
samhället, till exempel vägkan-
ter, kraftledningsgator, golfbane-
ruffar och flygfält, bör anpassas 
till arternas behov. Vidare bör 
man försöka skapa en ”grön 
infrastruktur”, ett nätverk av 
sammanhängande naturområ-
den. Natur och kultur kan främja 
varandra, men för detta krävs 
samordning och kunskap. 

Ett flertal föreläsare kommer 
att berätta om olika aspekter 
kring Natur och kultur. Pro-

grammet läggs ut efterhand på 
svenskbotanik.se.

Praktisk information
Konferensen hålls på Clarion 
Hotel Gillet, i Uppsala. Delta-
garavgiften är 550 kr; lunch och 
middag på lördagen ingår, samt 
fika båda dagarna, men inte 
logi. Hotellet har förmånspriser 
för konferens deltagare. Läs mer 
på SBF:s hemsida. 

Anmälan senast 3 mars 2019
Det finns ett formulär för anmä-
lan på SBF:s hemsida. Du kan 
också anmäla dig per telefon, 
tel: 018-471 28 91). Välkom-
men till Uppsala!

Nordisk botanisk resa till Åland 
Den 10 till 14 juni 2019 bjuder 
Danmarks botaniska förening in 
till en gemensam nordisk tur till 
Åland. Vi blir guidade av Carl-
Adam Hæggström som också 
skrivit boken Ålands flora. En 
mängd försommarvackra och 
artrika miljöer kommer att besö-
kas under drygt tre intensiva 
dagar men också spännande 

kulturhistoriska miljöer.
Början på den gemensamma 

resan är vid färjeläget i Marie-
hamn måndag 10 juni kl 18 där 
ni blir upphämtade med buss 
till boendet på Övernäsgården 
strax utanför Mariehamn.

Tisdag till och med torsdag 
är det heldagsexkursioner. På 
fredag 14 juni är det en halv-

dagstur med transport till färjan 
som avgår 12.45. 

Cirka 25 platser ska fördelas 
på danska, norska och svenska 
deltagare. Mer information om 
resan, kostnader och anmälan 
kommer i nästa nummer av 
SBT och på hemsidan. Frågor 
och funderingar ställs till stefan.
grundstrom@svenskbotanik.se.
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