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ABSTRACT 
 

Syftet med den här rapporten var att ta reda på hur bestånden av sydlig ladlav, Cyphelium 

notarisii (Tul). Blomb & Forsell, utvecklats på Gotland sedan senaste inventeringen 1997. 

Målsättningen var att också få fram mer kunskap om artens ekologi, biologi och status för att 

på detta sätt öka möjligheten att bevara arten. Fiskemuseet Kovik har byggnader med sydlig 

lav. Eftersom byggnaderna transporterats dit från olika håll på Gotland indikerar detta att 

laven kan finnas i fler områden och kanske är vanligare än vi i nuläget vet. Resultatet av 

återinventeringen visar dock att arten försvunnit från flera kända lokaler, men att mängden lav 

på andra lokaler har ökat markant sedan 1997. De bestånd som återfanns i denna studie 

klassades som mycket godartade. Sydlig ladlav verkar trivas bra utmed Gotlands kuster och 

skulle förmodligen förekomma i rikligare mängd på ön om det funnits mer lämpligt substrat i 

form av obehandlat trä.  
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INTRODUKTION 
 

Lavar är organismer bestående av en alg och en svamp i symbios. Algen är i de flesta fall en 

grönalg men kan också vara en blågrön alg med förmågan att fixera kväve (Moberg & 

Holmåsen 1990). Algen förser svampen med näring (Alstrup 2001) medan svampen förser 

algen med skydd (Moberg & Holmåsen 1990). Symbiosen mellan alg och svamp är känslig 

för störningar, vilket innebär att lavar påverkas i större omfattning av luftföroreningar än vad t 

ex högre växter gör. Därför kan lavar användas som indikatorer på förorenad luft. Lavarnas 

bål är byggda på olika sätt och kan på grundval av denna variation delas upp i busk-, blad- 

och skorplavar. Skorplavar bildar en skorpliknande bål (Moberg & Holmåsen 1990). I 

jämförelse med mossor och högre växter tillväxer lavar mycket långsamt. Skorplavar växer 

normalt inte mer än 1-2 mm per år.  

 

Lavar förökar sig både sexuellt och asexuellt.  Fragmentation, soredier och isidier är tre olika 

varianter av könlös förökning. Fragmentation innebär att bitar av lavens bål lossnar och 

sprids. Soredier bildas i soral vilket är sprickor i barken ur vilka små nystan av svamphyfer 

och algceller, soredier tränger ut. Isidier är bålutväxter som likt laven innehåller både en alg- 

och en svampkomponent. De kan vara stiftlika, kulformade, fjällika eller korallikt förgrenade 

(Moberg & Holmåsen 1999). Isidierna sitter fast i lavbålen och bidrar därmed till att öka 

lavbålens yta. Spridning sker då isidierna bryts av och förs vidare med hjälp från vind, vatten 

och små djur. Vid sexuell förökning sprids svampens sporer och ger upphov till en ny lav då 

de groende sporerna träffar på lämpliga algceller. Sporerna bildas i en sporsäck kallad ascus 

vilket är en säcklik bildning beläget i en fruktkropp. Varje fruktkropp innehåller flera asci, 

vartoch ett med åtta sporer (Moberg & Holmåsen 1999). Hur fruktkropparna är uppbyggda är 

avgörande för vilken grupp laven tillhör. En skålformad fruktkropp kallas för apothecium och 

dessa sitter mer eller mindre på lavbålens yta men kan också vara insänkt i bålen. Hos 

gruppen pyrenolichenes bildas asci i päronformade perithecier, som är insänkta i bålen. Ett 

annat förökningsorgan hos lavar är pyknidier vilka är små asexuella förökningsorgan, mindre 

än de vanliga fruktkropparna. Pyknidierna sitter oftast insänkta i bålen och bildar 

pyknokonidier, sporer i vilka bara svampkomponenten ingår (Moberg & Holmåsen 1999). 

 

Rödlistade lavar på ved 
 

Lavarnas växtsamhällen klassificeras vanligtvis efter det substrat som lavarna växer på. En 

del lavar håller sig strikt till ett sorts substrat medan andra kan förekomma på lite av varje 

(Moberg & Holmåsen 1999).  Eftersom lavar tillväxer långsamt kräver de långvariga och 

stabila substrat. Veden på långsamväxande träd utgör därför ett mycket bra substrat för 

vedlevande arter (Dahlberg & Stokland 2004). Tallar som dött stående och sedan utsattas för 

sol och vind kallas för torrakor och får på sikt en torr och hård ved med speciella egenskaper. 

Flera arter av vedlevande lavar är beroende av dessa torrakor. Därför är det inte ovanligt att 

dessa arter förekommer i människoskapade miljöer där det finns gärdsgårdar eller omålade 

trähus med liknande egenskaper (Dahlberg & Stokland 2004). För arter som kräver denna 

sorts virke var det förr en stor fördel att man inte rev eller byggde helt nya gärdsgårdar. 

Istället lagade man dem när de började bli dåliga (Naturvårdsverket 2011). På så vis fanns det 

alltid substrat av olika åldrar för lavar att etablera sig på. Antalet kulturbyggnader nådde sitt 

maximum under 1800-talet och har efter det sjunkit då behovet av timmerbyggnader 

försvunnit och byggnation och jordbruk moderniserades. På grund av detta har också andelen 

arter knutna till kulturved minskat (Naturvårdsverket 2011). I Sverige hittas idag flest 

rödlistade lavar på ved i Jämtland och Dalarna, där man bevarat en stor andel kulturbyggnader 

(Larsson et a.l 2007). 
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Samtliga i Sverige förekommande lavarter, vars huvudsakliga växtunderlag utgörs av 

kulturved, är idag rödlistade. Bristen på substrat i form av kulturbyggnader påverkar arternas 

utbredning och förekomst. Några av dessa arter är sydlig ladlav, Cyphelium notarisii (Tul). 

Blomb & Forsell, vedorangelav, Caloplaca furfuracea H.Magn., grå ladlav, Cyphelium 

trachylioides (Nyl.ex. Branth & Rostr.) Erichsen in Keissler, och ladparasitspik, Sphinctrina 

anglica Nyl. De är alla skorplavar och har sina huvudsakliga utbredningsområden i 

odlingslandskap eftersom det alltid har förekommit en större mängd död ved där människan 

brukat marken.  

 

Grå ladlav är en lav med en mörkgrå, vårtig bål (Naturvårdsverket 2011). Den växer på 

gammal och hård kulturved placerad i exponerade lägen, gärna med en viss grad av 

dammpåverkan (Tibell 1992). Arten har i Sverige hittats på 33 lokaler varav de flesta i 

nordöstra Skåne. I Skåne finns grå ladlav i öppna landskap med växlande åker och 

betesmarker medan den på Öland har påträffats på en staketstolpe av ek (Naturvårdsverket 

2011).  

 

Vedorangelav är en art som trivs i mer kalkrika områden. Artens naturliga växtplats är på bark 

av björk eller på grankvistved, vilket har observerats i Jämtland. Vedorangelav har också 

påträffats både i Dalarna och växer gärna på kulturved hos timrade lador och hus. Laven kan 

dessutom förekomma på byggnader målade med Falu röd. Arten växer helst på de skuggade 

sidorna av byggnaderna, mot norr och öster (Naturvårdsverket 2011).  

 

Ladparasitspik saknar lavbål och är istället uppbyggd av små knappnålslika apothecier 

(Hermansson & Thor 1999). Arten växer ofta parasitiskt på sterila bålar tillhörande 

skorplavarna ladkantlav, Protoparmelia oleagina (Harm.) Coppins, och en närliggande 

släkting till denna lav vid namn P. hypotremella Herk. Spier & V. Wirth (Hermansson & Thor 

1999). Ladparasitspik är i Skandinavien känd för att växa på kulturved men kan i centrala 

Europa hittas på bark av både löv- och barrträd (Naturvårdsverket 2011). Ladparasitspik växer 

nästan uteslutande på obehandlad ved (Hermansson & Thor 1999) men har observerats på 

byggnader som tidigare varit målade med Falu röd. Information om artens utbredning tyder på 

att laven trivs i områden med hög luftfuktighet (Naturvårdsverket 2011); den växer gärna i 

öppna områden men då under gradvis skuggsättning (Hermansson & Thor 1999). 

 

Kulturved är annorlunda än naturligt ved eftersom den normalt består av kärnved (Larsson et 

al. 2007). Kärnveden är till skillnad från splintved fri från konkurrens från svampar och mossa 

vilket gynnar lavarna. Kärnved håller länge vilket också påverkar lavfloran eftersom lavar 

tillväxer långsamt (Larsson et al. 2007). Det tar lång tid för vedlevande arter att etablera sig i 

kulturlandskapet och ibland kan det ta hundra år innan lavar etablerar sig på en 

timmerbyggnad. Den långsamma spridningen är inte enbart en effekt av arternas krav på 

substrat utan beror också på långa avstånd mellan de populationer som finns kvar 

(Naturvårdsverket 2011). Förr i tiden då andelen kulturbyggnader var betydligt högre fanns 

det gott om platser för lavarna att etablera sig på. Lavar av olika arter kunde relativt lätt 

spridas mellan närbelägna gärdsgårdar, lador och staket. På grund av att byggnader med 

obehandlade väggar minskat i antal har avstånden mellan dem blivit allt längre. Detta innebär 

att lämpliga platser för lavarna att etablera sig på kan sakna den vedlevande floran av lavar. 

Avståndet är för långt för att lavarna ska kunna spridas dit (Larsson et al. 2007).  

 

Lavflorans artsammansättning i kulturlandskapet påverkas inte bara av andelen substrat utan 

också av förekomsten av dammkällor som exempelvis grusvägar och åkrar (Naturvårdsverket 
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2011). Dammet påverkar veden som med tiden impregneras med stenmjöl och jordpartiklar. 

Kulturbyggnader i odlingslandskapet tillförs extra mycket damm under vårbruk och i 

samband med gödsling. Kulturbyggnader som ligger mer exponerat för olika väderfaktorer 

påverkas i större grad av fukt, ljus, vatten och uttorkning. Eftersom lavar gynnas av ljus och 

fukt utgör dessa byggnader ett bra habitat (Larsson et al. 2007).  

 

Kulturbyggnader 
 

De äldsta träbyggnaderna på Gotland härstammar från1600-talet och har en kombination av 

både gammalt och nytt timmer. Byggnaderna renoveras ungefär vart hundrade år. 

Renoveringen beror till stor del på hur byggnaden är konstruerad och vilken typ av virke den 

är består av. Timmer av fur håller bättre mot väder och vind än timmer från gran. Därför 

använde man förr i tiden mest fur till byggnader.  Idag har man istället ökat andelen gran 

(Bungemuseet muntl.). Renovering är nödvändigt då byggnaderna annars förfaller. När man 

renoverar en kulturbyggnad byts vanligtvis en bit i taget ut. Man fogar in nya bitar i de partier 

av byggnaden som ska restaureras. Detta ger gradvis åldring med substrat av olika kvalité. Att 

på detta sätt restaurera kulturbyggnader tar tid och kostar mycket pengar. Det är därför vanligt 

att man idag renoverar hela byggnaden på en och samma gång. Träslaget blir då jämngammalt 

och nytt (Bungemuseet muntl.) och saknar därmed den mosaik av plana, släta och skrovliga 

ytor samt sprickor, skrymslen och vrår som annars förekommer hos kulturbyggnader och som 

ger upphov till olika mikrohabitat (Naturvårdsverket 2011). När man bytt ut timret i 

byggnaden måste virket ytbehandlas för att skydda det från väder och vind. Byggnaden 

impregneras med linolja, tjära eller färg som exempelvis Falu röd (Bungemuseet muntl.; Fig. 

1). Falu röd innehåller koppar och zink, vilket skyddar virket från nedbrytning 

(Naturvårdsverket 2011). Om tjäran eller färgen lägger sig som ett lock över timret ökar 

risken för fuktvandring eftersom fukten kan tränga in i virket men inte komma ut. Detta ger på 

sikt röta och färgen släpper (Bungemuseet muntl.). Timmerbyggnader som är tjärade saknar 

vedlevande lavar. Det spelar då ingen roll att byggnaden är mycket gammal. Falu rödfärg har 

sedan 1700-talets mitt varit den dominerande färgen på marknaden och är för de flesta arter 

inget hinder för etablering (Naturvårdsverket 2011).  Det bör dock noteras att vissa arter 

saknas på ytor behandlade med Falu röd och misstankar finns om att rödfärgen inte längre är 

lika gynnsam för lavarna då den i dagsläget också blandas med linolja och ofta målas i för 

tjocka lager (Naturvårdsverket 2011). 

 

 
 

Figur 1. En lada i byn Lauter på Fårö. Ladan har tidigare varit målad med Falu röd. Färgen har i allt större grad 

flagnat av. På ladan finns sydlig ladlav. Man kan vid närmare studier av träslaget tydligt se skillnad i lavens färg 

och fertilitet mellan de bålar som befinner sig på obehandlade partier av byggnaden och de som finns på 

behandlat substrat. 
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Byggnadernas sidor riktar sig åt olika väderstreck och timret på olika sidor påverkas därför 

olika av sol, vatten och vind. Sol har en uttorkande effekt (Naturvårdverket 2011) och därmed 

håller virket på sydsidor längre jämfört med virket på byggnadernas nordsidor, som påverkas 

av större mängd fukt och måste renoveras oftare (Bungemuseet muntl.). Men också 

kulturbyggnadernas lavflora påverkas av fuktigheten i virket (Naturvårdverket 2011). 

Byggnadernas skuggade sidor har vanligen den rikaste lavfloran (Larsson et al. 2007), vilket 

noterades under en inventering i Gärdsjö, Dalarna, av Svensson et al. (2005). Lavbeväxning 

på hus tenderar därför att rikta sig åt nord, nordost och nordväst. Sydsidan av byggnaderna är 

däremot torra och varma och har visat sig vara artfattigare (Larsson et al. 2007). Under 

inventeringen i Dalarna fann Svensson et al. (2005) att artrikedomen samt mängden lav var 

betydligt större på lavarnas naturliga substrat, i detta fall grenstumpar tillhörande tall, Pinus 

sylvestris, än på kulturbyggnaderna i samma område. Gemensamt för kulturbyggnaderna och 

tallgrenarna var att artrikedom och mängd var störst på de nordliga partierna.  

 

Kulturbyggnader i det öppna landskapet är inte bara gynnsamma för olika lavar utan gynnar 

även andra organismer. Fåglar använder byggnaderna som viloplats, häckningsplats och 

utkikspunkter. Insekter lägger ägg i gamla larvgångar i veden och har man tur kan man även 

påträffa fladdermöss i de gamla kåkarna (Larsson et al. 2007). 

 

Sydlig ladlav 
 

Sydlig ladlav, Cyphelium notarisii, (Tul). Blomb & Forsell, beskrevs för första gången under 

tidigt 1900-tal (Aguirre Hudson 2012) Det var den franske botanikern Louis-René Tulasane 

som hittade arten på en tall i Vealy, Frankrike. Tio år tidigare hade arten observerats av en 

italiensk lichenolog, Giuseppe De Notaris, som misstagit laven för dess snarlika släkting 

ladlav, Cyphelium tigillare (Ach.)Ach. (Aguirre Hudson 2012). 

 

Sydlig ladlav är en skorplav och tillhör släktet sotlavar (Naturvårdsverket 2011; Fig. 2). Detta 

släkte känns igen på den svarta spormassan som svärtar vid beröring (Nitare 2000). Bålen hos 

sydlig ladlav är tunn, vårtig och intensivt gulgrön (Arup 1999). Den kan bli flera centimeter 

lång och tycks spridas mer eller mindre slumpartat (Aguirre Hudson 2012). Insänkta i den 

gröngula bålen sitter svarta apothecier som är 0.2 – 0.8 mm breda (Arup 1999). Sporerna 

mognar samtidigt i respektive ascus och är stora och flersepterade (Naturvårdsverket 2011). 

Pyknidier är vanligt förekommande och är svartglänsande och insänkta i bålen (Arup 1999). 

De är utspridda mellan apothecierna och bildar ett större system av små svarta prickar, men 

man måste i de flesta fall använda en lupp för att se dem. 

 

 
 

Figur 2. Sydlig ladlav på en av Koviks byggnader. Laven är gul, skorplik och de svarta prickarna är apothecier. 
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I mångt och mycket är sydlig ladlav mycket lik sin släkting ladlav, som också är en skorplav 

med vårtig gulgrön bål (Hermansson & Hultengren 1999). Till skillnad från ladlav är bålen 

hos sydlig ladlav något mera grönstickig (Naturvårdsverket 2011). Ladlav har liksom sydlig 

ladlav svarta apothecier (Hermansson & Hultengren 1999), men hos ladlav är sporerna två-

celliga (Arup 1999), inte flersepterade. De båda arterna skiljs därför säkrast genom 

observationer av sporer (Naturvårdsverket 2011). Ett annat sätt att skilja arterna åt är genom 

närvaron av pyknidier, vilka är vanliga hos sydlig ladlav men i de flesta fall saknas (men inte 

alltid) hos ladlav. Konidiesporerna hos de båda arterna är oerhört svåra och särskilja och utan 

ascisporer går det därför inte helt säkert att skilja dem från varandra (Arup 1999). 

 

Under en inventering i Gärdsjö, Dalarna, hittades sydlig ladlav på tre lador (Svensson et al. 

2005). Laven hade etablerat sig på ladväggar med riktning åt syd och öst, men återfanns också 

på en gammal kälke av trä som stod lutad mot en vägg i västlig riktning. Alla exemplar var 

sterila men hade en stor andel pyknidier. I samma område observerades ladlav, dock inte på 

samma byggnader som sydlig ladlav (Svensson et al. 2005).  

 

Sydlig ladlav förekommer i Nordamerika, Europa och Asien (Areskoug & Thor 2005). Laven 

växer i olika habitat i olika delar av Europa. I Storbritannien har arten lokaler längs kusterna 

medan den i södra delar av Europa har hittats i bergsområden. I Sverige förekommer sydlig 

ladlav till största del på byggnader som inte underhållits under lång tid (Aguirre Hudson 

2012). Arten har i Sverige påträffats på Gotland, samt i Småland, Skåne och Gästrikland 

(Naturvårdsverket 2011). Sydlig ladlav förekommer i Sverige uteslutande på obehandlad 

kulturved men har på Hallands Väderö i Skåne påträffats på barken hos gamla enar (Arup 

1999). I Skåne finns sydlig ladlav också i samma miljö som grå ladlav, Cyphelium 

trachylioides  (Nyl.ex. Branth & Rostr.) Erichsen in Keissler. Båda arterna har lokaliserats på 

gamla stängselstolpar av ek (Naturvårdsverket 2011). Sydlig ladlav är mest känd från 

kulturskapade växtplatser där substratet utgörs av torr exponerad ved (Naturvårdsverket 

2011), vilken till största del härstammar från tall (Areskoug & Thor 2005). Laven har 

påträffats på byggnader i form av staket, stolpar, strandbelägna båtshus eller timrade 

ladväggar (Naturvårdsverket 2011). Sydlig ladlav växer i de flesta fall på byggnadernas nedre 

delar (Fig. 3) och dominerar ofta ytorna där den fått fäste. Laven har i de flesta fall 

observerats på väggar där ingen skuggning förekommer och då oftast med exponering åt syd, 

sydväst och väst. Den tycks i de flesta fall växa vågrätt (Areskoug & Thor 2005). Dess 

naturliga växtplats utgörs till största del av torrakor i öppna miljöer (Naturvårdsverket 2011). 

Flest fynd har gjorts längs kusterna eller i anslutning till större sjöar som exempelvis Vättern 

(Naturvårdsverket 2011).  I Sverige har alla exemplar av sydlig ladlav observerats i närheten 

av en stor vattenmassa inom en räckvidd av 1200 m (Areskoug & Thor 2005). Sydlig ladlav 

trivs i öppna miljöer som exempelvis odlingslandskap där arten gynnas av dammimpregnering 

från betesmarker, åkrar och vägar (Huddinge kommun 2012, Naturvårdsverket 2011).  
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Figur 3. Sydlig ladlav tenderar att växa på byggnadernas nedersta delar. Här ser vi en bit av fiskarstugan Ida i 

Kovik. Det vagt gula fältet är sydlig ladlav. 

 

Sydlig ladlav är i Artdatabankens rödlistbedömning från 2010 klassad som akut hotad (CR), 

vilket är en effekt av att arten minskat kraftigt under de senaste 50 åren och förväntas fortsätta 

minska till följd av brist på substrat (Artdatabanken 2010). Gammal obehandlad ved blir allt 

ovanligare i skogs- och jordbrukslandskap (Arup 1999). I Sverige finns idag uppskattningsvis 

endast ett 40-tal reproduktiva individer, fördelade på 20 lokaler (Naturvårdsverket 2011). 

Huruvida arten växer på målade byggnader är ännu oklart (Naturvårdsverket 2011). Det finns 

uppgifter om att sydlig ladlav kan förekomma på byggnader målade med tunna lager av 

traditionell färg (Aguirre Hudson 2012). Dock är de flesta fynd observerade på obehandlade 

byggnader (Naturvårdsverket 2011). En liten population av sydlig ladlav hittades på ett hus i 

Uppland år 1996 och försvann samma år som byggnaden målades (Arup 1999). En 

inventering av svenska lokaler (Areskoug & Thor 2005) stöder det faktum att sydlig ladlav 

inte trivs på målade byggnader eller byggnader med färgrester, då friska populationer enbart 

hittades på obehandlade träslag. För att skydda sydlig ladlav måste dess växtplatser bevaras. I 

Artdatabankens rapport (Artdatabanken 2010) föreslås att byggnader observerade med sydlig 

ladlav inte får målas. Ett annat förslag är att skapa nya växtplatser genom att återinföra 

obehandlat virke i nybyggnationer. Man överväger också att flytta fragment från nuvarande 

växtplatser till nya, för arten är lämpliga områden (Arup 1999). Naturvårdsenheten i 

Huddinge kommun stängslar idag naturbetesmarker med obehandlade stolpar av ek, vilket ska 

gynna den lavflora som är bunden till öppna landskap och död exponerad ved (Huddinge 

kommun 2012) Ett annat sätt att gynna vedlevande lavar är att kontinuerligt restaurera 

träkonstruktioner med kortare livslängd som exempelvis staket och gärdsgårdar. På så vis 

finns det hela tiden substrat för arterna att etablera sig på och spridningsavståndet för 

populationerna blir inte för långt.  

 

Ibland händer det att kultur och natur krockar. I de flesta fall går det att restaurera byggnader 

med lav på, men ibland händer det att man måste välja. Om ett visst parti av byggnaden är i 

stort behov av vård gynnar det varken byggnaden eller den rödlistade laven om restaurering 

uteblir. Byggnaden kommer att förfalla. För att skydda laven kan man istället för att elda upp 

eller slänga de bortplockade bitarna ställa substratet vid byggnaden eller vid en för laven 

lämplig miljö att etablera sig på (Larsson et al. 2007).  

 

Sydlig ladlav kan som nämnts ovan lätt misstas för ladlav, som också är vedlevande 

(Naturvårdsverket 2011). Ladlav har liksom sydlig ladlav minskat i takt med att lämpliga 

växtmiljöer blivit alltmer sällsynta. Ladlav är idag vanligast i norra Sverige och har till stor 

del försvunnit från skogs- och jordbrukslandskap i landets södra och mellersta delar där den 
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tidigare förekom rikligt (Hermansson & Hultengren 1999). Liksom sydlig ladlav påträffas 

ladlav på gammal torr kärnved i exponerade lägen. Dess naturliga växtplats består av torrakor. 

Ladlav har också observerats på högstubbar och döda grenar från levande tallar. Ladlav trivs 

bäst vid myrar, sjöar, kuster samt i bergs- och rasbranter (Hermansson & Hultengren 1999). 

Den finns också i kulturskapade miljöer och påträffas då på ladväggar, staketstolpar och 

gärdesgårdar. Ladlav står inför ett flertal hot. Gammal, torr och exponerad kärnved försvinner 

genom avverkning. Liksom sydlig ladlav påverkas den negativt av att byggnader målas eller 

restaureras (Hermansson & Hultengren 1999). 

 

Sydlig ladlav på Gotland 
 

Sydlig ladlav är känd från åtta platser på Gotland. Arten har påträffats i Kovik (57°24’457’’N, 

18°09’573’’E), vilket är ett fiskeläger beläget 3 km söder om Klintehamn på Gotlands 

västkust (Areskoug & Thor 2005). Förr fanns det ca 150 fiskelägen runt Gotlands kust. Ett 

tjugotal av dessa byggnader har från olika håll runt Gotland transporterats till Kovik. 

Ansvarig för Koviks fiskeläger, också kallad för fiskerimuseum, är Fiskeriverket på Gotland. 

En inventering av sydlig ladlav i Kovik utfördes 1997 (Areskoug & Thor 2005), vid vilken 

det totalt hittades 35.5 dm² av laven på fyra av Koviks totalt 17 båtshus. Sydlig ladlav 

observerades endast på omålade byggnader. Koviks kulturbyggnader står placerade ca 60 m 

från havet, fullt exponerade för sol och vind.  Övriga sju kända lokaler för sydlig ladlav ligger 

på Fårö, Gotlands nordligaste del, beläget ca 75 km nordöst om Kovik. Laven återfanns på 

Fårö ca 1200 meter från strandlinjen och totalt hittades 186 dm² lavbål. Av de sju lokalerna är 

fyra målade med Falu röd och de återstående har spår av denna färg. På varje lokal där sydlig 

ladlav observerades fanns den endast på en av byggnaderna (Areskoug & Thor 2005).  Efter 

inventeringen 1997 registrerades undersökta lokaler i Gotlands Länsstyrelses GIS-databas. 

Där finns sju av lokalerna registrerade, nämligen Kovik, Broa, Lauter, Käldurivshagen, 

Mölnor, Skär och Ringvida. Den åttonde lokalen, Hammars gård, är av någon anledning 

oregistrerad (pers. obs.). 

 

Syfte 
 

Sydlig ladlav är en av ett flertal kulturlavar som i dagsläget är rödlistade (Naturvårdsverket 

2011). Sydlig ladlav minskar i snabb takt till följd av försämrad habitatskvalitet och brist på 

substrat (Artdatabanken 2010). För att på bästa sätt kunna bevara arten har Naturvårdsverket 

skrivit en åtgärdsrapport, Åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i 

odlingslandskapet 2011-2016, som tar upp artens nuvarande status, de hot som arten ställs 

inför och möjliga åtgärder för att säkra artens fortlevnad. För att kunna bevara sydlig ladlav 

krävs mer kunskaper om artens ekologi, biologi och status. Målsättningen med den här 

studien var att få kunskap om laven och att ta reda på hur Gotlands bestånd ser ut och har 

utvecklats sedan senaste inventeringen som utfördes 1997. Eftersom Koviks byggnader 

transporterats dit från olika håll på Gotland kan detta innebära att arten finns på flera för 

tillfället okända platser på ön. Syftet med studien är att genom inventeringar av gamla och nya 

lokaler kunna svara på följande frågor: 

 

• Hur ser miljön ut där sydlig ladlav växer? 

• Vad är artens status på Gotland (vanlig/ovanlig)? 

• Hur kan vi restaurera kulturbyggnader utan att skada sydlig ladlav? 
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MATERIAL OCH METODER 
 

Fältmomentet utgjordes av flertalet inventeringar på lokaler där man tidigare funnit sydlig 

ladlav, men också på några tänkbara lokaler där den hittills inte observerats. Kartor med 

registrerade lokaler erhölls av Länsstyrelsen, medan kartor med potentiella lokaler med 

obehandlade kulturbyggnader som inte tidigare inventerats hämtades från vid Länsstyrelsens 

kulturvårdsavdelning samt Bungemuseet i Fårösund. Dessutom skaffades en detaljerad karta 

över Gotland för att välja ytterligare lokaler att inventera. Utöver kartor användes en GPS för 

registrering av lokalerna i fält, en lupp för detaljstudier, en kompass för riktningsangivning, 

samt lämplig litteratur. Osäkra exemplar insamlades i papperspåsar och togs med till 

Länsstyrelsen för kontroll. Kamera användes för att dokumentera biotoper, byggnader och 

lavbålar. En linjal användes för att mäta bålytor. Längd mättes alltid lodrätt oavsett hur laven 

växte och bredd alltid vågrätt. Mängden lav uppskattades med hjälp av en egentillverkad skala 

i kartong med indelningarna 100, 50, 25, 12.5, 6.2 och 1.7 cm². Antalet bålar per hus samt 

mängden lav per hus kan vara svårt att uppskatta då många exemplar är relativt diffusa eller 

mer eller mindre sammanhängande. Därför slogs ytan för väldigt små närliggande bålar 

samman vid mätningarna. Detta fungerade som ett effektivt hjälpmedel eftersom det är 

omöjligt att veta om laven har varit en större individ som är på väg att splittras upp eller 

består av olika individer som är på väg att växa ihop. Vindkraftsenheten vid Högskolan på 

Gotlands bidrog med information om vindriktning. Ett måttband användes för att mäta 

byggnadernas höjd och bredd. Om byggnad var över 1.8 m i höjd antecknades detta faktum 

men den totala höjden mättes inte. Övriga substrat, som staket, bänkar och bord, mättes inte. 

Syftet med mätningarna var att få fram ett mått på mängden potentiellt substrat för etablering 

av sydlig ladlav. Endast byggnader med lav mättes således. Måttbandet användes också för att 

mäta det högst belägna exemplaret i förhållande till marken. Med hjälp av Länsstyrelsen i 

Gotland användes GIS för att beräkna avståndet till närmaste vattendrag och grusväg. 

 

Inventeringarna omfattade följande aspekter och kriterier: 

 

• Lokalens namn  

• Biotop 

• Antalet byggnader  

• Antalet byggnader med sydlig ladlav 

• Antalet byggnader av timmer 

• Antalet ytbehandlade byggnader  

• Typ av ytbehandling (tjära/färg) 

• Typ av byggnad 

• Substratets ålder och kvalité  

• Byggnadsstatus 

• Byggnadernas status i lokalen som helhet 

• Antalet lavbålar  

• Mängden lav (täckning) 

• Specifik växtplats 

• Fertilitet 

• Bredaste lavbål/hus 

• Längsta lavbål/hus 

• Exponering 

• Växtriktning (vågrätt/lodrätt) i förhållande till trädets årsringsmönster 

• Höjd över marken 

• Avståndet mellan byggnader och närmaste vattendrag 
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• Avståndet mellan byggnader och närliggande grusväg 

• Om laven finns på andra substrat än byggnader 

 

Byggnadernas ytbehandling indelades i följande fem kategorier: tjärad, målad, spår av tjära, 

spår av färg, och obehandlad. Byggnadens ålder bedömdes genom observationer av spikar och 

träslag, om spikarna var rostiga och om träytorna var spruckna och torra (Fig. 4). Den 

specifika växtplatsen på byggnaden indelades i kategorierna högt, mitten och nederst. 

Substratet registrerades som nytt, jämnt, eller väderbitet och växtsättet som lodrätt, vågrätt 

samt huruvida bålen växte med eller mot träslagets mönstring. Fertila och sterila lavar 

registrerades genom närvaro respektive frånvaro av apothecier. Graden av exponering 

kategoriserades enligt följande: totalt skugga, delvis exponerat, exponerat. Även om det 

förefaller som om laven växer åt det håll som har mycket sol, kan det finnas objekt som 

skymmer eller skuggar. På de besökta lokalerna inventerades inte enbart byggnader utan 

också bänkar, staket, gärdsgårdar och andra föremål av trä. Inventeringslista visas i (Fig. 5.). 

 

 
 

Figur 4. Ett fönster från en av byggnaderna i Kovik med spår av målarfärg i grått samt rostiga skruvar vilket 

indikerar att byggnaden är äldre. Hur gammal kan man inte med observation av skruvar och beslag uttala sig om, 

men man kan säkert säga att det var många år sedan denna del av byggnaden renoverades. 
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Figur 5. Besökta lokaler under inventeringen. Gröna prickar visar lokaler med bekräftade förekomster av sydlig 

ladlav, röda visar lokaler med obekräftade fynd av sydlig ladlav och blå prickar är besökta lokaler utan fynd av 

sydlig ladlav. 

RESULTAT  
 

Under 1997 lokaliserades åtta lokaler med sydlig ladlav på Gotland av Veronika Areskoug 

(Areskoug & Thor 2005). Under 2012 inventerades 18 lokaler på Gotland. Av dessa 18 var 

sju registrerade sedan tidigare av Länsstyrelsen Gotland som lokaler funna år 1997. En av 

lokalerna var inte tidigare registrerad av Länsstyrelsen på Gotland. Denna lokal, Hammars 

gård, uteslöts från inventeringslistan till följd av att Länsstyrelsen inte hade någon information 

om dess existens. 
 

På de 18 lokalerna som inventerades 2012 gjordes återfynd på tre av de lokaler som 

inventerades 1997. Lokalerna Kovik, Broa och Lauter hade alla sydlig ladlav och bestånden 

klassades som välmående. Käldurivshagen och Mölnor, som fanns med bland de lokaler 

angivna av Areskoug & Thor (2005) besöktes aldrig. I Käldurivshagen står idag en lamgift, 

målad i rött (falu röd) som inte undersöktes eftersom lokal antogs vara fel. Mölnor är idag 

privatägt och inte tillgänglig. På lokalerna Ringvida och Skär gjordes inga återfynd av sydlig 

ladlav. Det bör noteras att dokumentation av dessa lokaler i Länsstyrelsens databas inte var 

utförlig och den specifika växtplatsens belägenhet osäker. Det är alltså möjligt att sydlig 

ladlav fortfarande finns i dessa områden. Detta innebär att på sju lokaler som var kända 1997 

återfanns sydlig ladlav på tre. Av de 18 lokaler som inventerades under 2012 hittades sydlig 

ladlav på fem. Som tidigare nämnts återfanns arten på lokalerna Kovik, Broa och Lauter. De 

två andra lokaler är inte tidigare rapporterade. De nya lokalerna utgörs av en hagmark norr om 

Bondans på Fårö samt fiskelägret Vitvär, nära Ljugarn.  

 

Under arbetet hittades ytterligare två potentiellt nya lokaler, Alnäsaudden och Holm, båda 

belägna på Fårö. Bestämningarna i fält måste dock konfirmeras av experter från 

Länsstyrelsen. Sydlig ladlav måste fortfarande betraktas som ovanlig men nyfynden indikerar 
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att laven kan finnas på fler, ännu inte inventerade platser på Gotland. Mängden lämpligt 

substrat är dock mycket begränsat. 

 

Vid inventeringen 1997 rapporterades 222 dm² bål av sydlig ladlav på Gotland (Areskoug & 

Thor 2005). Vid inventeringen 2012 hittades sammanlagt 320 dm² bål av arten, d v s en 

ökning med 98 dm². Alla förekomster av sydlig ladlav klassades som välmående. Detta 

resultat står dock i skarp kontrast mot det faktum att arten inte återfanns på fyra tidigare kända 

lokaler.  

 

Analyser av lokaler med sydlig ladlav 
 

Under inventering 2012 återfanns sydlig ladlav i Kovik (57°24’457’’N, 18°09’573’’E), Lauter 

(57˚57’316’’ N, 19˚06’265’’ E), Broa (57˚52’143’’N, 19˚04’859’’E), Bondans (57˚58’354’’ 

N, 19˚09’224’’ E) och Vitvär (57˚20’568’’ N, 18˚43’407’’ E). Gemensamt för huvuddelen av 

lokaler är att de har en stor andel obehandlat substrat och att byggnaderna ligger exponerade 

för sol, vind och vatten (Fig. 6). Alla byggnader ligger dessutom i närheten av någon form av 

dammkälla, t ex en grusväg, hagmark eller grusig strand. De omgivande biotoperna är 

vanligen ängsmarker och strandängar (Tab.1).  

 

 
 

Figur 6. Fiskelägret Vitvär i Ljugarn. De lokaler som besöktes under arbetet hade det gemensamt att de hade en 

god andel byggnader med obehandlat trä.  

 

Lavbålarnas fertilitet skilde sig mellan de exemplar som etablerat sig på behandlade 

byggnader (Falu röd) och de som återfanns på obehandlat trä. Lavbålar funna på behandlade 

byggnader uppvisade svag fertilitet och hade överlag en blekare färgsättning. På obehandlat 

trä uppvisade bålarna en kraftigt gulgrön färg. Fertiliteten på obehandlat trä var mycket god 

och bålarna hade gott om svarta apothecier (Tab.1).  
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 Kovik 

(Sanda) 

Broa  

(Fårö) 

Lauter  

(Fårö) 

Bondans 

(Fårö) 

Vitvär 

(Ljugarn) 

Biotop Strandäng Ängsmark Ängsmark Hagmark Strandäng 

Antal bålar 55 3 74 10 >53 

Täckning (dm²) 120 11 104 19 65 

Antal fertila bålar 55 3 74 10 >53 

Antal sterila bålar 0 0 0 0 0 

Växtsätt med träts 

mönstring (antal bålar) 

55 3 74 10 >53 

Växtsätt mot trätes 

mönstring (antal bålar) 

0 0 0 0 0 

Utbredning vågrätt (antal 

bålar) 

49 0 0 0 8 

Utbredning lodrätt 

(antal/yta bålar) 

6 3 74 10 45 st +21 

dm² 
Antal bålar nederst av 

byggnad 

52 2 74 0 53 

Antal bålar i mitten av 

byggnad 

1 1 0 0 0 

Antal/yta bålar högt på 

byggnad 

2 0 0 10 >21 dm² 

Antal/yta exponerade 

bålar  

28 3 74 10 52 st+21 

dm² 
Antal delvis exponerade 

bålar 

27 0 0 0 1 

Antal bålar i total skugga 0 0 0 0 0 

Längsta bålen (cm) 135  100  110  40  72  

Bredaste bålen (cm) 75  4  18  13  20  

Högst placerade bålen (m) 1  1,40  1,25  2,60  >3 

Avstånd till vatten (m) <100  <100  >100  >100  <100  

Avstånd till grusväg (m) >100  0 <100  0 <100  

Antal hus på lokalen 20 4 2 1 15 

Antal hus i trä 17 2 2 1 13 

Antal hus med lav  8 1 2 1 3 

Mängden substrat (m²) 261 28 >77 12 >93 
Helt behandlade (antal 

hus) 

0 0 0 1 0 

Mycket behandlade (antal 

hus) 

0 0 1 0 1 

Med spår av behandling 

(antal hus) 

4 1 0 0 10 

Obehandlade (antal hus) 13 2 1 0 1 

Bedömning av beståndet Mycket 

godartat 

Godartat Godartat Mycket 

godartat 

Mycket 

godartat 

Byggnadernas kondition Godartade Godartade Godartade Godartade Mycket 

godartade 
 

Tabell 1. Lokaler på Gotland och Fårö där sydlig ladlav (Cyphelium notarisii) hittats under inventering 2012 och 

en sammanfattning av de observationer som gjorts på lokalerna. Tabellen visar också beståndets status per lokal 

och byggnadernas kondition. Information om impregnering finns i texten. 

 

Sydlig ladlav uppvisar stor dominans på de byggnader där den fått fäste. I mindre bestånd där 

bålen splittrats upp i mindre bålar uppmärksammades förekomsten av andra vedlevande arter. 

Dessa lavar artbestämdes dock aldrig. Alla exemplar av sydlig ladlav växte längsmed träytans 
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mönstring. Eftersom de flesta byggnadernas brädor är placerade lodrätt växte majoriteten av 

bålarna i den riktningen.  

 

Sydlig ladlav återfanns till största delen nederst på byggnaderna och bildade där ett kraftigt 

gulgrönt band. Mest mängd sydlig ladlav i högsta zonen återfanns endast i Vitvär, men där 

växte arten längs en stolpformation. På övriga lokaler var arten ovanlig i mitten och högsta 

zonen av byggnaderna. De flesta bålarna växte helt exponerat för sol, vind och regn. De 

exemplar som växte i gradvis skuggning påverkades av närliggande byggnader eller flyttbara 

bänkar och bord. Inget exemplar hittades i total skugga.  

 

Längsta lavbål växte lodrätt och fanns i Vitvär; den uppgick till mer än 3 m 

(stolpformationen) . Bredaste lavbål hittades i Kovik och hade ett mått på 75 cm och växte 

vågrätt. Gemensamt för lokalerna var att högsta exemplaret ovan mark på alla lokaler låg 

mellan 1 och 2 m över markytan. Det allra högsta exemplaret, om man bortser från 

stolpformationen i Vitvär, hittades i Bondans, och växte där 2.6 m ovan mark.   

 

Den typ av byggnader eller konstruktioner där sydlig ladlav hittades inkluderade båtshus, 

strandbodar, fiskarstugor, bänkar, lador, stolpformationer och en lamgift. Koviks byggnader 

var till stor del obehandlade. På de flesta syntes mycket lite spår från tjära. På fyra av de totalt 

17 byggnaderna hittades mycket lite spår av färg. Byggnaderna var äldre med sprucket, 

väderbitet virke. Också i Broa hittades mycket lite spår av tjära samt Falu röd på två av 

lokalens fyra byggnader. Båtshuset där lav hittades var äldre med sprucket, väderbitet virke. I 

Lauter hittades en lada med ganska mycket falu röd och i Vitvär hade flertalet byggnader 

mycket lite spår av tjära medan en byggnad hade mycket lite spår av grå färg. Bondans var 

helt obehandlad. Byggnaden var till stor del byggd av sten.  

 

Avståndet mellan byggnader och närmaste vattendrag varierade något både inom och mellan 

lokalerna. Ingen av lokalerna eller dess byggnader låg längre bort än 1 km från närmaste 

vattendrag eller dammkälla. Dammkälla bestod på tre av lokaler av grusvägar. På övriga 

lokaler utgjordes dammkällan av grusig sandstrand eller hagmark. 

 

Av de fem lokalerna med sydlig ladlav ligger tre vid havet: Kovik, Broa och Vitvär. Övriga 

lokaler, Lauter och Bondans, ligger på ett något större avstånd från havet. Majoriteten av 

bålarna på de förstnämnda lokalerna växte med riktning mot havet. Antalet bålar etablerade 

på byggnader (exklusive bänk- och stolpformation) uppgick till 181. Majoriteten av dessa 

växte exponerade från sydöst. Väst- och sydvästlägen har också en stor andel individer medan 

på det i nordlig riktning endast hittades ett exemplar och på det i östlig riktning inga alls (Tab. 

2). 

 

Väderstreck  Antalet bålar 

Norr 1 

Söder 19 

Öst 0 

Väst 44 

Sydväst 35 

Sydöst 51 

Nordväst 0 

Nordöst 31 
 

Tabell 2. Exponeringsriktning för 181 bålar av sydlig ladlav (Cyphelium notarisii) på Gotland och Fårö.  
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Analys av lokaler utan sydlig ladlav 
 

Antalet lokaler utan fynd av sydlig ladlav uppgick till elva: Ringvida, Bunge, Skär, 

Skärsudden, Gnisvärd, Fardhem, Kuse, Buttle, Stånga, Alveskogs och Lojsta (Tab. 3). 
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Antal trähus 1 5 2 10 40 6 1 2 1 1 1 

Avstånd till 

havet (km) 0,47  1,7  0,38 0,03 0,02 > 10  0,7 14,5  7,5  4,2  13  

Avstånd till 

grusväg (m) 2  0 0 2 2 < 200  25 20-25 55 1 0 

Antalet helt 

ytbehandlade 

byggnader 
0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 

Antalet mycket 

ytbehandlade 

byggnader 
1 0 1 4 5 0 0 0 1 0 0 

Antalet 

byggnader med 

spår av 

ytbehandling 
0 5 0 0 0 2 0 2 0 1 1 

Antalet 

obehandlade 

byggnader 

0 0 1 1 3 4 1 0 0 0 0 

Biotop 

sk
o
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råd

e 
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g
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ark
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Byggnadernas 

kondition 

ej 

god 

mkt 

god 

god mkt 

god 

mkt 

god 

ej 

god 

ej 

god 

ej 

god 

mkt 

god 

god god 

 
Tabell 3. Information om lokaler på Gotland och Fårö med samma trähus där sydlig ladlav (Cyphelium notarisii) 

inte hittats under inventering 2012.  

 

Ringvida (57˚57’110’’N, 10˚ 13’703’’E) är ett litet samhälle beläget på Fårö. Husen står 

placerade på naturtomter omgivna av åker och strandängar. Sydlig ladlav registrerades i detta 

område 1997. GPS-koordinater från den tidsperioden gav då ett fel på ca 1 km. Trots tre 

besök 2012 hittades inte sydlig ladlav. Dock noterades ett gammalt timmer hus som rasat 

ihop.  

 

Bungemuseet (57˚51’258’’N, 19˚01’693’’E) består av kulturbyggnader belägna på ängsmark. 

Majoriteten av byggnaderna är välvårdade och tjärade. På lokalen eftersökets sydlig ladlav 

förgäves på fem obehandlade byggnader.  
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Skär (57˚56’621’’N, 19˚18’910’’E) är ett mindre samhälle beläget på norra Fårö. På denna 

lokal undersöktes en väderbiten grå lada beläget öster om Skär, bakom Kvarnen, samt en 

svagt rödmålad bod (Falu röd), som eventuellt kan ha varit omålad sedan 1997. Lokalen Skär 

och dess byggnader lokaliserades med utgångspunkt från kvarnen. Det fanns dock inga spår 

av sydlig ladlav på någon av byggnaderna.  

 

Eftersom GPS koordinaterna från 1997 slår fel på 1 km besöktes det närliggande Skärsudden 

(57˚58’466’’N, 19˚01’693’’E), som är ett fiskeläger bestående av tio byggnader. Av dessa är 

fyra målade i rött (oljefärg) och en är helt nytjärad. Träslagets yta var inte väderbitet utan mer 

jämt, detta trots byggnadernas exponerade placering nära havet. Om möjligt kan byggnaderna 

ha restaurerats ganska nyligen, vilket kan vara en förklaring till träslagets släta yta.  

 

Fiskelägret Gnisvärd (57˚57’110’’N, 18˚13’703’’E) nära Tofta på Gotlands västkust består av 

totalt 42 byggnader varav 2 är i sten. Majoriteten av strandbodarna är nymålade i rött 

(oljefärg) eller nytjärade. Endast en obehandlad byggnad hittades, men ingen sydlig ladlav. 

 

I Fardhem (57˚15’690’’N, 19˚19’420’’E) undersöktes flertalet timmerbyggnader belägna på 

olika platser med ganska stora avstånd från varandra. Av sex undersökta byggnader bar två 

spår av röd färg (Falu röd) och en byggnad (en mjölkbod) var i mycket dålig kondition. De 

flesta byggnader på lokalen var mer eller mindre trasiga. Träslaget var till stor del slätt och 

saknade skrovliga ytor. 

 

Kuse (57°35’644’’N, 18°12’927’’E) är ett område bestående av hagmark med enstaka träd. På 

lokalen undersöktes en lamgift som var både väderbiten och gammal. Byggnaden var i dålig 

kondition och det fanns inga spår av sydlig ladlav.  

 

I Buttle/Nygårds (57°23’959’’N, 18°31’221’’E) undersöktes utan framgång två byggnader, en 

omålad lada belägen på ängsmark och ett anslutande boningshus. Ladan hade spår av röd färg 

över vissa partier medan boningshuset uppvisade mycket spår av tjära. Ladan hade fårat, 

väderbitet timmer medan boningshusets timmer var mer jämt. Trots skillnaden i substratet var 

ladan i bättre skick än boningshuset, som delvis var sönder.  

 

I Stånga (57°16’242’’N, 18°29’874’’E) undersöktes ett obehandlat boningshus beläget i ett 

grönområde. Boningshuset bar spår av tjära och saknade sydlig ladlav.  

 

Alveskogs (57°10’835’’N, 18°22’791’’E) omfattar en obehandlad lada som visade sig ha en 

rödmålad gavel (Falu röd). Ladan stod placerad i åkerlandskap och saknade syding ladlav.  

 

I Lojsta/Fride (57°19’304’’N, 18°23’178’’E) besöktes ett sommarhus beläget i en vildvuxen 

trädgård. Huset bar spår av röd färg och var beläget intill asfalterad väg. Ingen sydlig ladlav 

återfanns. 

 

Alla ovan nämnda lokaler ligger nära en dammkälla i form av en grusväg, ängsmark, 

gräsmark eller åkermark. Totalt undersöktes 70 byggnader varav 60 av dessa var mer eller 

mindre behandlade. Helt obehandlat substrat återfanns endast hos tio byggnader. Byggnader 

som behandlats hade behandlats med antingen Falu röd eller tjära.  

 

De vanligast förekommande biotoperna där byggnader fanns var ängsmark och 

hagmarksområden. Också gemensamt är att de flesta byggnaderna stod placerade långt från 
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havet. Av elva lokaler är åtta placerade längre än 200 meter från havet och av dessa är sex 

placerade med ett avstånd större än 1 km (Tab. 3). 

 

Analys av obekräftade fynd 
 

Fynd av vad som förmodas vara sydlig ladlav gjordes på Alnäsaudden (57°55’895’’N, 

19°10’684’’E) och i Holm (57°57’927’’N, 19°19’971’’E), lokaler som båda är belägna på 

Fårö (Tab. 4). Fynden hade gemensamt att exemplaren växte högt över marken. De växte med 

en viss grad av skuggning från närliggande träd och alla exemplar var svagt fertila. De hade 

en gulgrön färg och växte längsmed trädets mönstring. 

 

 I Holm hittades laven på en gavel av en lada, 1.3 m ovan mark. Bålen växte på en yta 

exponerad mot nordväst, med en öppen mark innan skogen tog vid. Den växte i mittfältet av 

ladväggen, som bar spår av Falu röd på ett obehandlat, väderbitet parti. Totalt hittades 0.5 dm² 

bål i Holm.  

 

Alnäsaudden är ett fiskeläger beläget vid havet. Fiskelägret har sju byggnader varav fyra är i 

trä och av dessa är två tjärade. Totalt hittades två lavbålar på en av byggnaderna, en på 

båthusets gavel och en på båtshusets långsida. Exemplaret på gaveln växer mot havet i västlig 

riktning, vågrätt längsmed trädets mönstring, och 1.8 m över marken. Exemplaret var fertilt 

och har uppenbarligen knoppat av nya dotterbålar. På båthusets längdsida växte också ett 

exemplar av förmodad sydlig ladlav. Ytan är delvis skuggad från närliggande snår i nordväst. 

Bålen växte lodrätt längsmed trädets mönstring, var fertil men i mindre grad än exemplaret på 

gaveln. Totalt hittades 2.5 dm² bål. Alla bålar från de båda lokaler saknade pyknider.  
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 Alnäsaudden Holm 

Antal bålar  2 1 

Täckning (dm²) 3 0,5 

Antal fertila bålar  2 1 

Antal sterila bålar  0 0 

Växtsätt med träslaget 2 1 

Växtsätt mot träslaget 0 0 

Växtsätt vågrätt  1 1 

Växtsätt lodrätt  1 0 

Antal bålar nederst 0 0 

Antal bålar i mitten 0 0 

Antal bålar högt 2 1 

Antal bålar iexponerat läge 0 0 

Antal bålar i delvis exponerat läge 2 1 

Antal bålar i total skugga 0 0 

Längsta bål (cm) 30  5  

Bredaste bål (cm) 9  10  

Högst placerade bål (m) 1,80 1,30 

Avstånd till vatten (m) 25  620  

Avstånd till grusväg (m) 3 25 

Antal hus på lokalen  7 2 

Antal hus i trä 4 2 

Antal hus med lav på  1 1 

Mängden substrat (m²)  13,6 54 

Antal hus helt behandlade  2 0 

Antal mkt behandlade hus 0 0 

Antal hus med rester av behandling  0 1 

Antal obehandlade hus 2 1 

Biotop Fiskeläger Skogsområde 

Cyphelium notarisii beståndet Svagt utvecklat Svagt utvecklat 

Byggnadernas kondition  Mycket godartad  Godartad 

 
Tabell 4. Information om två förmodat nya lokaler för sydlig ladlav. 

DISKUSSION 
 

Tillståndet för Gotlands bestånd av sydlig ladlav bedöms för tillfället vara relativt gott. Detta 

innebär inte arten är vanlig på Gotland. Förekomsterna på Koviks byggnader, som är 

ditransporterade från andra delar av Gotland, indikerar att sydlig ladlav kan finnas i fler 

lokaler på ön. Bevis på detta är de två för Gotland nya lokaler, Bondans och Vitvär, som 

upptäcktes under detta arbete. Populationen i Bondans låg förhållandevis nära den population 

som enligt data från 1997 ska finnas i Käldurivshagen (Areskoug & Thor 2005) och 

möjligheten finns att populationen i Käldurivshagen har gett upphov till den i Bondans. 

Ursprunget för Vitvärbeståndet är det däremot svårare att uttala sig om.  

 

Den minskning av antalet lokaler som jag redovisar här behöver dock inte bero på att laven 

inte längre finns i de områden där återfynd saknas. I dokumentation från 1997 från 

länsstyrelsen fattades information om byggnader med sydlig ladlav och GPS-koordinaterna är 
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inte exakta (pers. obs.). Trots försök att räkna om koordinaterna uppstod förmodligen missar i 

fält. Under inventeringen 2012 lades mycket tid ner på att dokumentera förekomsterna så 

utförligt som möjligt. Kriterierna för den nya inventeringen gjordes för att få fram mer exakt 

data på var sydlig ladlav växer och på vilken typ av byggnader.  

 

Gotland är en bra biotop för arten, som trivs vid kuster och i närheten till dammkällor. Det 

finns fortfarande goda skäl att behålla rödlistningen av sydlig ladlav. Problemet för arten 

ligger i det faktum att det på Gotland, liksom på fastlandet, inte finns tillräckligt med lämpligt 

substrat. 

 

Mängden sydlig ladlav på Gotland har ökat om man jämför med den information från 1997 

som publicerades av Areskoug & Thor (2005), trots att inga återfynd gjordes på fyra av de 

tidigare registrerade lokalerna. Den beräknade mängden funnen lav under inventering 2012 

kan dock påverkats av vissa felkällor. Uppgifter från inventering 1997 om sydlig ladlavs 

specifika växtplats på byggnaderna samt bålarnas exponeringsriktning upptäcktes inte förrän 

efter inventeringens slut. Inventering skedde alltså slumpartat med endast lokalernas namn 

som utgångspunkt. Vitvär och Bondans är två nya lokaler som hyser mycket stora bestånd av 

sydlig ladlav. I övrigt visar resultaten att förekomsterna på tidigare registrerade lokaler har 

ökat under de 15 år som passerat sedan förra inventeringen (Areskoug & Thor 2005). För att 

bevara sydlig ladlav måste kulturvårdande institutioner och myndigheter känna till vilka 

byggnader som laven har etablerat sig på. De borde också informeras om hur laven ser ut och 

var på byggnaderna som laven växer. Byggnader med sydlig ladlav borde erhålla en särskild 

skötselplan, för att en eventuell restaurering ska kunna planeras på rätt sätt och i god tid. Om 

för mycket av byggnaderna restaureras på en och samma gång riskerar arten att försvinna. Att 

vid renovering foga in nytt virke bland äldre delar hindrar att arten försvinner helt från en 

byggnad. Detta sätt att restaurera ger på sikt byggnaderna olikåldrigt substrat med sprickor, 

fåror och skrovliga ytor, vilka även kan gynna andra vedlevande lavar (Larsson et al. 2007). 

Att återanvända gammalt virke kan också ge ett liknande resultat. Impregnering av virket i 

dessa byggnader bör helt undvikas. Enligt kulturvårdarna på Bungemuseum (muntl. medd.) är 

sydlig ladlav en fantastisk utsmyckning på byggnaderna och bidrar därmed med att höja deras 

estetiska värde. 

 

Denna beståndsinventering har genererat ett flertal frågor om ladlavens ekologi och 

utbredning som kan utgöra en källa till fortsatta undersökningar. Varför återfinns de flesta 

populationer av sydlig ladlav vid havet eller vid större sjöar? Om den gillar närhet till större 

vattenytor så mycket, varför saknas arten på så många byggnader vid flera fiskelägen? Och 

hur kommer det sig att sydlig ladlav i så hög grad förekommer på sydväggar? Vidare, hur kan 

den vara så dominant på de platser där den finns och ändå vara så sällsynt?  

Alla kända fynd av sydlig ladlav har hittats vid havet vilket visar att sydlig ladlav trivs nära 

havet. Dessutom, om avståndet från havet blir för stort återfinns ingen sydlig ladlav på 

liknande ytor och substrat som den växer på nära kusten. Det tycks föreligga en gräns på ca 

1.2 km. Tyvärr är det svårt att avgöra om gränsen är verklig eftersom gamla trähus utan 

behandlade fasader är mycket sällsynta. Även om man flyttade ett bestånd (en vägg eller ett 

helt hus) kan det finnas många andra faktorer som påverkar laven.  Eftersom arten är så 

sällsynt skulle dessutom en sådant omplaneteringsprojekt vara svårt att genomföra utan att 

skada befintliga bestånd.  

 

Det blåser mycket vid kusten men en hel del av byggnaderna inåt landet låg också exponerade 

för väder och vind. En möjlighet är att havet också påverkar substratet med specifika ämnen 

som impregnerar veden i byggnaderna. Jag observerade att väderbiten ved på byggnaderna 
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vid kusten hade större sprickor än ved på byggnaderna inåt landet, där den istället var de mer 

jämn och slät. Det är möjligt att havsvinden påverkar substratet på ett annat sätt än vad 

inlandsvinden gör. Likväl visade inventeringen att två kustnära fiskeläger inte hade någon 

förekomster av sydlig ladlav. En trolig orsak kan vara att dessa lokaler till stor del var målade 

och tjärade. Mina resultat visar att sydlig ladlav kan etablera sig på ytbehandlade byggnader 

men bara om virket är förhållandevis tunt och/eller gammalt. Det bör tilläggas att en del av de 

lavar som observerades på en målad lada på Fårö sökt sig till de mer väderbitna partierna av 

byggnaden där färgen helt flagnat av. Dessa lavar såg dessutom friskare ut än de som etablerat 

sig på färg. En möjlighet är att övriga lavar som etablerat sig på ladans färgade partier är mer 

eller mindre döende vilket skulle kunna förklara lavens vagt gula färg och låga fertilitet. 

Färgen hos bålar på behandlat substrat var svag och fertiliteten lägre, jämfört med bålar på 

obehandlat substrat. Det är möjligt att beståndet av laven fanns på plats redan innan 

byggnaden målades och att den därefter farit illa men överlevt. I Lauter har beståndet 

förmodligen varit så stort att det nu spritt sig till de partier där färg helt saknas. Eftersom jag 

observerade en tydlig skillnad mellan bestånd på obehandlat respektive behandlat träslag är 

det troligt att substratet påverkar artens utbredning och välbefinnande. 

 

Som tidigare nämnts dominerar sydlig ladlav på de ytor där den väl fått fäste. Detta fenomen 

är kanske inte förvånande. Sydsidan är den artfattigaste sidan på byggnaderna, och sydlig 

ladlav är en av få lavar som verkar trivas på den mest solexponerade sidan. Detta innebär att 

arten till stor del saknar konkurrens och om fler lavarter etablerar sig på sydsidan är det inte 

säkert att sydlig ladlav skulle dominera. Huruvida solsidan är syd, sydväst eller sydöst beror 

till stor del på hur byggnaderna står placerade i landskapet. På Gotland är inte söder den 

vanligaste riktningen för laven men resultatet visar att majoriteten av bestånden växer med 

dragning åt syd. Min hypotes angående solsidan är som tidigare nämnts att denna sida håller 

längre än norrsidan då den inte påverkas i lika stor utsträckning av fukt. Detta ger sydlig 

ladlav gott om tid att få fäste och sprida sig. Dessutom domineras Gotland av sydvästlig vind 

(Alexandersson 2006) vilket innefattar att de lavar som växer mot syd i större omfattning 

påverkas av närliggande dammkällor och partiklar från havet än lavar exponerade åt andra 

håll. 

 

Sammanfattningsvis visar denna observationsstudie att Gotlands bestånd av C. notarisii trivs 

längsmed kusten och i närheten till hav. Sydlig ladlav förekommer i rikligast mängd på äldre 

obehandlat substrat, gärna bearbetat av havsvindar och sol. Laven växer nederst på 

byggnaderna och trivs i närheten av dammkällor så som exempelvis, hav, strandäng, hagmark, 

ängsmark och grusväg. Sydlig ladlav dominerar där den fått fäste och växer med dragning åt 

syd. Laven förekommer i rikligast mängd på den sida av byggnaderna som i större grad 

påverkas av sol. Laven förekommer inte på skuggiga och fuktiga sidor. Sydlig ladlav växer 

delvis eller helt exponerat för väder och vind.  

 

Artens status på Gotland bedöms för tillfället vara relativt gott. Andelen Sydlig ladlav har 

ökat under de senaste 15 åren (Areskoug & Thor 2005). Detta innebär dock inte att laven är 

vanlig på Gotland. För att restaurera byggnader utan att skada laven krävs det god kännedom 

för kulturvårdare och instutioner om lavens förekomst dvs. på vilka byggnader sydlig ladlav 

etablerat sig och hur laven ser ut. Restaurering av byggnad med lav bör planeras i god tid. En 

idè är att ersätta det dåliga substratet på byggnaden med äldre virke och att infoga virket i små 

mängder dvs. lite i taget. Om man renoverar allt på samma gång riskerar laven försvinna. 

Byggnader med sydlig ladlav bör inte impregneras.   
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SUMMARY 
 

Lichens grow slowly and therefore need substrates that can last for a long time. Slow-growing 

trees are perfect substrates for wood living lichens. A good example of a slow-growing tree is 

pine, Pinus sylvestris that makes a good habitat for several species, especially when its wood 

has been exposed for a long time to sun, water and wind. When this happens the wood 

develops a special quality that many lichens seem to like to grow on. Because of this it is no 

wonder that several wood living lichens is found on old buildings that are made of the same 

wood and exposed to similar conditions.  

 

The number of wooden buildings has decline since the 19th century partly because of 

changing agricultural practices. Because of this, lichens growing on this type of substrate have 

declined. Today, several of the wood living lichens, such as Cyphelium notarisii, Caloplaca 

furfuracea, Cyphelium trachylioides and Sphinctrina anglica, are redlisted in Sweden. The 

problem is not only the lack of substrate but also the distance between existing substrates. The 

distance between individual lichens and populations are longer than they were in the 19th 

century. Because of this lichens have problems finding new suitable habitats. This could be 

the reason to why wood of many seemingly suitable buildings arelacking particular lichens. 

Wooden buildings hold for about a hundred years before they need restoration. The amount of 

restoration needed differ between buildings, depending on how they were built and the kind 

and quality of the wood. Originally, wooden houses were restored continuously by replacing 

one peace at the time. Because of this, the buildings have wood from different times and with 

different structures. Today it is more common to replace bigger parts of the building, 

sometimes the hole building at once. Buildings are often painted with Falu-Red, tar or paints 

based on linseed oil. It is important that the paint does not trap moisture in the wood. Usually, 

wood living lichens require untreated wood. However, some wood living lichens seem to be 

able to grow on buildings with Falu-Red, at least if the paint is old and has begun to flake off. 

Tolerance to Falu-red differs between species and some species are missing completely from 

these buildings. 

 

Cyphelium notarisii is a wood living, crustose lichen, forming greenish yellow crusts on 

naked wood. The greenish yellow thallus is covered with black apothecia. The species 

belongs to the genus of soot lichens, which leave a sooty residue (= spores) when rubbed. 

Smaller pear-shaped conidia occur between the apothecia. They are very common in C. 

notarisii and can in most cases be used to distinguish the species from C. tigillare, a similar 

species that also grows on naked wood. Unfortunately, some individuals of C. notarisii lack 

conidia and are thus impossible to distinguish from C. tigillare, at least in the field. Therefore, 

a better way to separate the species from each other is to compare spores which differ 

between the two species in the number of cells, those of C. notarsii having several and C. 

tigillare only two. 

 

Cyphelium notarsii is mostly found on buildings made of pine wood, for example boathouses, 

fences, fishers cottages, and barns. In most cases it grows on the lower parts of the buildings 

and once established it seems to become dominate. In most cases it grows on sunny walls 

exposed towards the south, southwest or west. Its natural habitat is seemingly dead pines in 

exposed places, although no such records exist from Gotland.  

 

In Sweden, most populations of C. notarisii grow near the coasts or large lakes. There seems 

to be a critical maximum distance of 1200 m between populations and the nearest water body. 

In this study, all localities with C. notarisii occurred close to a dust source of some kind. On 
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the island of Gotland, C. notarisii has been recorded from eight localities. In Kovik 

(57°24’457’’N, 18°09’573’’E), a fishery museum 3 km south of Klintehamn on the westcoast 

of Gotland a total of 35,5dm² of thallus was found. The lichen was growing on 4 buildings 

fully exposed to sun, water and wind. The distance between the buildings and the sea was 60 

m. The remaining seven localities were located on the island of Fårö, north of Gotland, 74 km 

northeast of Kovik, with a distance of 1200 m from the shore. On Fårö a total of 186 dm² of 

thallus was found. Four of localities with C.notarsii were painted with Falu-Red and the 

remaining had leftover traces of the same color. Cyphelium notarsii was found on one 

building in each locality.  

 

As many other wood living lichens C. notarisii is red listed in Sweden. In order to conserve it 

for the future more knowledge of its ecology, biology and status is needed. The Swedish 

populations of C. notarisii has not been inventoried since 1997. The purpose of this study was 

to find out what happened to the populations of C. notarisii on Gotland since 1997. I also 

wanted to gather more information about the species and find out if C. notarisii is more 

common on the island then what we know. My questions were: 

 

• How does the environment look like were C. notarsii grows?  

• What is the species status on Gotland (common/rare)?  

• How can we restore old buildings and save the lichen? 

 

Data on distribution of C. notarsii on Gotland was based on an inventory from 1997 and an 

inventory of possible new locations made during this work. Every locality and all buildings 

were documented with a camera and geo-referenced with a GPS and a compass. The thalli 

were counted and their coverage were measured with a scale divided into squares of 100, 50, 

25, 12, 6, and 1.5cm². In addition, a ruler was used to measure length and width of the thalli. 

All buildings with lichen were measured up to 1.8 m height. Other objects, such as tables, 

fences and poles for hanging fishing nets, were recorded as substrates but not measured. The 

distance from buildings with C. notarsii to nearest water body and/or dust source was 

estimated with a GIS. During the inventory features of the buildings, such as general 

condition, age and whether they were painted or not were also recorded, as was the growth 

place on the buildings, which substrate it seemed to prefer, growing direction in relation to the 

wood, and degree of exposure to environmental factors.  

 

Out of the seven known localities recorded in1997 only three were found with C. notarsii 

during the course of this investigation, but only five of the known localities were possible to 

visit. Four possibly new localities were found. Two of these, both on Fårö, may constitute 

findings of C. tigillare rather than C. notarsii and need to be confirmed by experts. The other 

two localities have been confirmed, however. The inventory from 1997 showed that Gotland 

had a total amount of 221 dm² of C. notarsii. During the inventory 2012 an amount of 320 

dm² were found. Thus, in spite of a possible decline in localities of C. notarsii the total 

coverage of the species seems to have increased. 

 

The majority of the observed thalli of C. notarsii grew fully exposed for sun, water and wind, 

preferably on the lower parts of buildings like boathouses and fisher cottages made from 

pinewood. Once established it seems to become the dominating species of lichen, being found 

with a distance less than 1 km from nearest water body or dust source.  

 

All thalli of C. notarisii were growing on surfaces exposed towards southeast, southwest or 

west. During the inventory eleven localities did not have any presence of C. notarisii and of 



 

26 

 

these eight were situated more than 200 m from the nearest body of water, and among these 

six had a distance of more than 1 km from the nearest water body. At the two localities 

nearest to the sea the substrate consisted mostly of painted buildings.  

 

Cyphelium notarisii seems to like habitats close to a major water body and a dust source of 

some kind. This could be the reason to why C. notarisii was not found on many of the 

localities investigated. Another reason could be that localities close to water consisted of 

painted buildings.  

 

The results suggest a possible decline in localities but an increase of the amount of coverage 

were the species occurs. The fact that two new localities were found plays also a part in 

estimating the amount of C. notarisii on Gotland. The result shows that the majority of the 

lichens are found on the southwestern, southeastern and western sides of the buildings. 

Gotland is dominated by winds from southwest, which may well influence the distribution of 

lichens. Wind blowing from southwest brings more particles from the ocean to those lichens 

established on these sides of the buildings. Another factor is that the sunny side of the 

building stays intact longer than those of the northern, shady side. This means that the lichens 

established on the sunny side can grow for a longer time. To grow on the sunny side, against 

the ocean is probably convenient for C. notarisii. Most lichens prefer the shady sides of 

buildings, so it might be that C. notarisii has less competition from other species.  

 

It has been suggested that C. notarisii can grow on wood painted with Falu red. During the 

inventory one population was found on a barn painted with Falu red. The individual thalli, 

however, did not seem to do well and thalli established on small parts of untreated wood on 

the same building was more strongly coloured and had more apothecia.  

 

Gotland is an island that has many habitats suitable for C. notarisii, such as sun, water and 

dust sources. The reason it is rare, however, is the lack of substrate. Still, the occurrences of 

the species at Kovik indicate that the species can be found in other places on the island as 

well.  
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Examensarbeten i biologi vid Högskolan på Gotland 
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1. Enekvist, Elisabeth. 2003. Energy intake of Common Guillemot, Uria aalge, chicks at Stora Karlsö, 

Sweden. Influence of changes in the Baltic Sea. (20p). Handledare: Kjell Larsson, Henrik Österblom. 

2. Britse, Gunilla. 2003. Hävdens betydelse för kärlväxtfloran i gotländska skogsbetesmarker. (20p) 

Handledare: Karin Bengtsson. 

3. Larsson, Martin. 2003. Vandringshinders påverkan på produktionen av havsöring, Salmo trutta. (20p) 

Handledare: Bertil Widbom. 

4. Johansson, Daniel. 2003. Rekryteringsproblem för kustbestånd av gädda, Esox lucius L., på Gotland. (20p) 

Handledare: Bertil Widbom, Peter Landergren. 

5. Andersson, Morgan. 2003. Predationseffekter av fisk i limniska system. Fiskens strukturerande roll i 

bottenfaunasamhället. (20p) Handledare: Bertil Widbom. 

6. Jacobsson, Marie. 2003. Selectivity in gill net fishery for turbot, Psetta maxima L. Adaptation of mesh size 

to minimum landing size. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling. 

7. Svedberg, Amira. 2004. Hävdens inverkan på kärlväxternas fenologi i en gotländsk löväng. (10p) 

Handledare: Karin Bengtsson. 

8. Tjernby, Per. 2004. Tryffel och evertebrater. Den lägre faunans betydelse för spridningen av tryffelsporer. 

(20p) Handledare: Bertil Widbom, Christina Wedén. 

9. Nilsson, Micael. 2004. Födoval hos juvenil piggvar, Psetta maxima, och skrubbskädda, Pleuronectes 

flesus, i grunda gotländska vikar. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling. 

10. Johansson, Ulrika. 2004. Reproduktionsframgång hos piggvar, Psetta maxima, i olika temperaturer och 

salthalter. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling. 

11. Ansén Nilsson, Marianne. 2004. Jämförande studie av anlagda och naturliga våtmarker på Gotland. Främst 

med avseende på kärlväxtfloran. (20p) Handledare: Karin Bengtsson. 

12. Östbrant, Inga-Lena. 2004. Vegetation och fårbete på Stora Karlsö. (20p) Handledare: Karin Bengtsson. 

13. Henningson, Eva. 2005. Predationens betydelse för habitatspecifik pigmentering hos sötvattensgråsuggan, 

Asellus aquaticus. (20p) Handledare: Bertil Widbom, Anders Hargeby. 

14. Martinsson, Jesper. 2005. Skillnader i otolittillväxt och ålder vid metamorfos mellan olika populationer av 

skrubbskädda (Pleuronectes flesus). (20p) Handledare: Anders Nissling. 

15. Dahlman, Gry. 2005. Äggproduktion i förhållande till fiskens storlek, ålder och kondition hos 

skrubbskädda (Pleuronectes flesus). (20p) Handledare: Anders Nissling. 

16. Larsson, Kristin. 2005. Storlek och täthet hos årsyngel av havsöring (Salmo trutta) – en studie relaterad till 

omgivningsfaktorer i sex närliggande vattendrag på Gotland. (20p)  

Handledare: Bertil Widbom, Lars Vallin. 

17. Pennanen, Petri. 2005. Ägg- och larvkvalitet hos skrubbskädda, Pleronectes flesus, i relation till honans 

storlek, ålder och kondition. (20p) Handledare: Anders Nissling. 

18. Hallberg, Nina. 2005. Födoval hos juvenil skrubbskädda (Pleuronectes flesus) och piggvar (Psetta maxima) 

i relation till födoutbudet: Föreligger födokonkurrens? (20p).  

Handledare: Bertil Widbom, Anders Nissling.  

19. Larsson, Therese. 2006. Boplatsval, täthet och kläckningsframgång hos vadarfåglar på gotländska 

strandängar. (20p) Handledare: Kjell Larsson. 

20. Björklund, Teresa. 2006. Etnobotanik och diversitet i köksträdgårdar på Kuba. (20p).  

Handledare: Bertil Ståhl. 

21. Ridbäck, Ulrika. 2006. Botanical diversity in fragments of semidecidous forest in western Ecuador. (20p) 

Handledare: Bertil Ståhl. 

22. Britse, Lina. 2006. Frö- och groningskaraktärer hos Styrax officinalis (Styracaceae) och deras samband med 

artens begränsade spridningsförmåga i Italien. (20p) Handledare: Karin Bengtsson, Francesco Spada. 

23. Garnett, Jason. 2006. Best Environmental Practices and Technology on U.S. Golf Courses: Factors 

Affecting Implementation (Thesis in Coastal Zone Management, 10p). Handledare: Kjell Larsson 
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24. Persson, Måns. 2007. Reproduktionsbiologiska studier av salmbär, Rubus caesius. (20p). Handledare: 

Bertil Ståhl, Jette Knudsen. 

25. Hallenfur, Lotta. 2007. Corydalis gotlandica (Papaveraceae) – reproduktionssystem och morfologi i olika 

populationer. (20p). Handledare: Bertil Ståhl, Jette Knudsen. 

26. Sundin, Josefin. 2007. Mating system and sexual selection of River lamprey, Lampetra fluviatilis, on 

Gotland. (10p). Handledare: Kjell Larsson, Nils Ljunggren. 

27. Semenov, Oleg. 2007. Different ways of natural gas transportation. Their advantages and disadvantages in 

the light of the North European Gas Pipeline. (Thesis in Coastal Zone Management, 15 ECTS credits). 

Handledare: Kjell Larsson. 

28. Bardtrum, Jens. 2007. Bycatches of Birds in the Gotlandic Turbot Fishery. (Thesis in Coastal Zone 

Management, 15 ECTS credits). Handledare: Anders Nissling. 

29. Ljunggren, Nils. 2007. Lekbeteende och populationsstruktur hos flodnejonöga, Lampetra fluviatilis, på 

Gotland. (30 hp). Handledare: Kjell Larsson, Mikael Svensson. 

30. Buhre, Louise. 2008. Habitatets betydelse för dårgräsfjärilens, Lopinga achine, förekomst på Gotland. (15 

hp). Handledare: Bertil Widbom. 

31. Lindell, Mattias. 2008. Akvariestudier av stensimpans, Cottus gobio, födoval och jaktbeteende. (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom 

32. Sällebrant, John. 2008. Habitatpreferenser för juvenil skrubbskädda (Platichtys flesus) och piggvar 

(Scophtalmus maximus) – bottensubstratets betydelse för överlevnad och tillväxt hos den gotländska 

populationen. (30 hp). Handledare: Anders Nissling. 

33. Strömbom, Markus. 2008. Tardigrades on epiphytic lichens in the Visby area – abundances and 

morphometrics. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

34. Röstlund, Karolina. 2008. Kannibalistiskt beteende hos flodkräfta, Astacus astacus: Effekter av tidigare 

födoval. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

35. Bolander, Sebastian. 2008. Betydelsen av uppvandrande större fisk för bottenfaunasamhällets struktur i två 

åar på Gotland. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

36. Ridbäck, Ulrika. 2008. A floristic study of Polylepis forest fragments in the central Andes of Ecuador. (15 

hp). Handledare: Bertil Ståhl. 

37. Hallin, Borit. 2009. En studie av några hotade åkerogräs på Gotland. (30 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson. 

38. Siitonen, Sanna. 2009. Havsöringsfisket på Gotland. För vem och till vilket värde? (30 hp) Handledare: 

Patrik Rönnbäck. 

39. Kulsdom Asterhag, Laila. 2009. Mnemiopsis leidyi – utbredning och födoval i svenska vatten. (30 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

40. Enström, Isabel. 2009. Substistence use and management of mangrove ecosystems – a study of community 

based conservation in Samoa. (15 hp). Handledare: Patrik Rönnbäck. 

41. Nygren, Daniel. 2009. Födoval hos juvenil piggvar (Psetta maxima): Effekter av bytesstorlek. (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling, Bertil Widbom. 

42. Nygren, Daniel. 2009. Direkta effekter av insekticiden deltametrin på zooplankton och bottenfauna – en 

fältstudie av bieffekter av insekticidinducerad eliminering av signalkräfta på Gotland. (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

43. Enström, Lars. 2009. Gamla tallars betydelse för biologisk mångfald på Gotland. (15 hp). Handledare: 

Bertil Widbom. 

44. Winberg, Peder. 2010. Ecological and energetic properties of a system. Assessing the importance of system 

dependence (30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

45. Persson, Åsa. 2010. Mixotrofa dinoflagellater i två vikar på Gotland. Förekomst och påverkande faktorer 

(30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

46. Södergren, Carin. 2010. How stimuli by toys affect pigs growth, health and welfare (15 hp).  

Handledare: Gunilla Rosenqvist. 

47. Lindqvist, Charlotte. 2010. Does female scent trigger male response? A behavioral study on the broad-

nosed pipefish (Sygnathus typhle) in the Baltic Sea (15 hp). Handledare: Gunilla Rosenqvist. 
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48. Andersson, Martin. 2010. Muddring i Ireån. Indirekta effekter på bottenfaunan nedströms (15 hp). 

Handledare: Bertil Widbom. 

49. Olsson Hedman, Mia. 2011. Effekter på insektsfaunan efter restaurering av Salmbärshagen i Stenkyrka s:n, 

Gotland (30 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

50. Kangasniemi, Sanna. 2011. Färgval hos blomkrabbspindeln (Misumena vatia) med och utan konkurrens 

(15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

51. Johansson, Karl-Magnus. 2011. Fredningseffekter och rekryteringsproblem hos abborre (Perca fluviatilis) i 

Stockholms skärgård (15 hp). Handledare: Anders Nissling. 

52. Skagerberg, Frida. 2011. The effect of landscape structure on distribution and abundance of Lobaria 

pulmonaria (30 hp). Handledare: Bertil Ståhl, Per Johansson. 

53. Wallin, Jakob. 2011. Plant-pollinator networks in three habitats on a Baltic island (30 hp). Handledare: 

Jette Knudsen.  

54. Asp, Annette. 2011. En pilotstudie över gråsälens (Halichoerus grypus) födoval runt Gotland. Kan 

gråsälens predation på fisk ha en strukturerande effekt på det lokala beståndet av piggvar? (30 hp). 

Handledare Anders Nissling, Karl Lundström. 

55. Peräläinen, Sofia. 2011. Detection of trends in Baltic Grey seal health (15 hp). Handledare: Bertil Widbom, 

Britt-Marie Bäcklin. 

56. Retz, Rebecca. 2011. Effects of temperature on growth in juvenile Baltic turbot (Psetta maxima) (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling. 

57. Larsson, Elin. 2011. Miljöstatusundersökning i Kisaån, Östergötland (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

58. De Gouveia, Manuela. 2011. Predation av sandräka (Crangon crangon) på juvenil piggvar (Psetta maxima) 

och juvenil skrubbskädda (Platichtys flesus). – Betydelse av yngelstorlek för överlevnad hos piggvar 

och skrubbskädda efter bottenfällning. Handledare: Anders Nissling. 

59. Bystedt, David. 2012. Havsöringens (Salmo trutta, lekvandring i Själsöån, Gotland (15 hp). Handledare: 

Anders Nissling, Lars Vallin. 

60. Kenczek, Carolin. 2012. Rådjur (Capreolus capreolus) på Gotland. Populationsutveckling och 

spridningsmönster. (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

61. Wallin, Isa. 2012. Swimming behavior and mortality of the indigenous amphipod Monoporeia affinis in 

presence of the invasive polychaete Marenzelleria spp. in the Baltic Sea (15 hp). Handledare: Bertil 

Widbom. 

62. Johansson, Anna “Sixten”. 2012. A plant-pollination network on Fårö island – Description, comparison and 

general patterns (30 hp). Handledare: Bertil Ståhl. 

63. Basth, Mia. 2012. Underlag för en pedagogisk turled i permakulturekobyn Suderbyn. (15 hp). Handledare: 

Karin Bengtsson. 

64. Nyström, Dennis. 2012. Vårpassagen hos trädgårdssångare (Sylvia borin), ärtsångare (Sylvia curruca) och 

svarthätta (Sylvia atricapilla) vid Hoburgen – Fenologisk studie av tidsperioden 1999-2011 (15 hp). 

Handledare: Anders Nissling. 

65. Grantén, Julius. 2012. Vattenanalys av närsalter i Ireån – En utdiknings effekter på närsaltshalter och en 

jämförelse av två olika system för vattenanalys (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

66. Plahn, Jenny. 2012. Undersökning av miljöstatusen i Gothemsån/Dalhem i anslutning till utsläpp av 

lakvatten från sopdeponi i Roma 2010 (15 hp). Handledare: Bertil Widbom. 

67. Ljungberg, Jennie. 2013. Sydlig ladlav, Cyphelium notarisii, på Gotland. Ekologi, utbredning och 

bevarande (15 hp). Handledare: Bertil Ståhl. 


