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Nya lavar för Dalarna 
 
 

Janolof Hermansson, Ställdalen 
 
Under senare år har flera lavar påträffats som nya för Sverige i Dalarna. 
Trots att flera av fynden tidigare har publicerats i andra sammanhang än 
i Trollius kan det vara intressant att ytterligare sprida kunskapen om 
fynden. 

Det händer just nu mycket inom systematisk lavforskning. Släkten 
splittras, arter splittras, arter slås samman och namn ändras. Huvudsak-
liga orsaken är att molekylära metoder har blivit en del av systematisk 
forskning. Ingen, eller mycket få, gör revisioner av släkten utan att ta 
fram DNA (molekylär) information. Modern namnsättning följer ett 
regelverk som sanktioneras i den ”Internationella Koden för Botanisk 
Nomenklatur”. Det upptäcks hela tiden nya namn som är mer giltiga än 
de för närvarande gällande. 

Fördjupade, systematiska inventeringar av lavar brukar resultera i 
en betydligt bättre kunskap om lavfloran jämfört med vad nyckel-
biotopsinventeringarna eller spontana besök brukar vaska fram. Det 
genomförs alldeles för få artinriktade lavinventeringar i landet. 

Ett exempel på en sådan artinriktad lavinventering är inventeringen 
av Fulufjället inför nationalparksbildningen. Under Fulufjällsinven-
teringen upptäcktes två nya lavarter för Sverige, varav Byssoloma 
subcordicans även är ny för Norden. Inte mindre än cirka 500 arter 
påträffades och Fulufjället är därmed det fjäll i Sverige som man känner 
till flest arter från. Erkännas kan dock att det finns mycket få lavinven-
teringar i fjällen.  

Jag vill här berätta om ett antal intressanta lavfynd i Dalarna under 
de senaste åren och något personligt om hur fynden och artbestämning-
arna har gått till.  

Vi kan börja med Fulufjällsfynden. Det är inte varje år man finner 
en ny skägglavsart för Sverige, men Göran Thor fann Usnea substerilis 
på Stormorvallen. Den växte på en rönn på fäbodvallen. Några gamla 
rönnar står i en dunge mitt på vallen och träden är klädda av olika 
hänglavar. Usnea substerilis är lik några andra kortvuxna arter med 
rikliga soral. Närmast liknar den Usnea lapponica. Usnea substerilis 
ska alltid ha isidier i de unga soralen, men sådana soral ska inte domi-
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nera eller ens vara vanliga på grenarna. Soralen är dessutom upphöjda 
och vårtliknande. Är Usnea substerilis förbisedd? Eftersom det inte 
alltid är lätt att skilja ut den i fält och att den är lik andra vanligare, 
kortvuxna skägglavar samlas den sannolikt sällan. Jag har några miss-
tänkta exemplar från andra ställen i Dalarna, men de exemplar som har 
kontrollerats noggrant har inte varit Usnea substerilis. Om detta ska tas 
som ett bevis på att arten inte är förbisedd är ännu för tidigt att bedöma. 

Svart trådöga Byssoloma subdiscordans finns på en kalkklippa i 
granskog i närheten av Gördalen. Kalkklippan är inte stor men mycket 
artrik, med flera sällsyntheter. Svart trådöga växer djupt inne i ett större 
skrymsle, dit dagsljuset kan bara nå vid särskilda tidpunkter på dygnet 
och året. Artens bål är ljust grönblå, men den liknar många andra arter 
som växer på liknande sätt. Jag samlade en liten stenbit med den gröna 
bålen för att med hjälp av kemiska studier komma fram till ett namn. 
När stenbiten hamnade under stereoluppen upptäcktes ett apothecium 
som inte såg ut som någon av de arter jag misstänkte. Apotheciet hade 
gråsvart disk med ljusare kant och kanten var hårig! När jag visade 
kollekten för några specialister visste de direkt att det var en Bysso-
loma-art. De flesta Byssoloma-arter finns i tropikerna och många växer 
på stora blad som sitter kvar i många år. Med hjälp av sporerna kom vi 
fram till att det var Bysso-
loma subdiscordans. Arten 
är närmast känd från Stor-
britannien samt sydvästra 
och centrala Europa. I cen-
traleuropa är den minskan-
de. Minst sagt ett märkligt 
fynd vid foten av Fulufjäl-
let. Kan den arten vara en 
relikt från varmare tider? 
Jag tror att sådana klippor 
som inte har varit utsatta för 
skogseld kan ha kontinuitet 
ända från inlandsisens 
försvinnande. Vid återbesök 
konstaterades att arten finns 
rikligt i skrymslet. 

Byssoloma subdiscordans, Svart trådöga 



 22 

Stenen med svart trådöga blev inte liggande särskilt länge innan be-
stämningen, men fort går det inte alltid. Vid Gethammaren finns ett litet 
grustag alldeles intill vägen. Eftersom Gethammaren är ett kalkrikt berg 
innehåller också gruset i gropen kalksten. När man kryper fram över 
gruset ser man en stor variation av lavar som växer på kalk- eller sili-
kat. Det fanns något på småstenarna som jag inte direkt kände igen. Det 
såg ut som någon Trapelia-art, så jag samlade med lite. Väl hemma 
försökte jag artbestämma, men ingen art passade in. Jag visade den för 
några specialister, men även de hade svårt att sätta namn på laven. Ett 
par år senare slog det mig när jag bläddrade i Wirth ”Die Flechten - 
Baden-Württemberg” att det fanns en bild på en art som liknade min 
kollekt. Trots att jag har sett bilden på Ainoa mooreana tidigare hade 
ingen polett fallit ner. Fram med kollekten och kontrollering av artens 
karaktärer, vilket inte var särskilt lätt. Trots likheten på bild ville man 
ha definitivta karaktärer som stämmer. Den saknar kemisk reaktion i 
apotheciet och hyfernas celler är långsmala. Kollekten från Gethamma-
ren var därmed säkrad som Ainoa mooreana och detta var första fyndet 
för landet. Ainoa mooreana tillhörde tidigare Trapelia-släktet. Arten är 
känd närmast från Norge, men den är sannolikt cosmopolit. Ett par år 
senare hittade jag den även vid 
Mossibäcksfallet på Älvdalens 
skjutfält. Där växte den också 
på grus, men det var på natur-
ligt störda ytor. Platsen var i 
den branta slänten vid utsikts-
punkten. Rörligt ytvatten, i 
kombination med frostspräng-
ning skapar där blottytor. Arten 
är sannolikt lätt att förbise om 
den växer på triviala platser 
som man sällan ens anstränger 
sig för att böja ryggen vid. 
Samtidigt är det märkligt att 
ingen tidigare har upptäckt 
arten eftersom den är en väl-
känd art och ännu finns inga 
fler kända växtplatser i landet. 

Ainoa mooreana 
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Under en inventering i Kvilldalen vid Hundfjället samlades en lav 
på en barrträdslåga som låg över Kvillbäcken. Jag samlade den för att 
det liknade en parasitisk svamp på hattlav Baeomyces rufus. När jag 
visade den för Göran Thor misstänkte han att det kunde vara Gyali-
deopsis helvetica. Hans studier bekräftade hans teoeri och därmed fick 
vi ytterligare en ny art för landet och Norden. Kunskapen om artens 
ekologi och utbredning är knapphändig. Fynd finns från Alperna. Frå-
gorna hopar sig när man hittar en art som har de närmaste växtplatserna 
många hundra mil bort. Hur hamnade den på Hundfjället? Kan den 
finnas på fler lågor och har den överhuvudtaget lågor som viktigaste 
substrat. Måste lågan ligga mer eller mindre i vatten? Hur ska man se 
på artens växtplats utifrån naturvårdens synsätt att alla arter ska före-
komma i livskraftiga populationer? Det finns många parallellarter till 
denna problematik. Kan lavar behandlas på samma sätt som kärlväxter? 
Kan man helt enkelt anse att växtplatsen är tillkommen av en slump och 
därmed tillfällig och att exemplaren aldrig långsiktigt kan etablera sig 
platsen? Lavar är svampar och exemplen är många på att lavarterna 
utvecklas bara vid gynnsamma förhållanden under årstider eller år. Kan 
Gyalideopsis helvetica finns lite här och var men i vilande stadium? Är 
Nordens enda växtplats för arten skyddsvärd? Är exploateringsintres-
sena starkare? 

För många år sedan reagerade jag på fynd av lecania Lecania 
cyrtella som jag fann växa på stambaser av aspar och vide i svämzonen 
efter Dalälven i Nedre Dalälvsområdet. Senast våren 2007 hittade jag 
lecania vid Hovran på mandelpil. Lecania förekommer på torra löv-
trädsstammar och grenar på asp, lönn, ek m.fl. och är vanligast i kul-
turlandskapet. Den gynnas av måttlig dammimpregnering från grus-
vägar eller åkermark. Det var svårt att tro att det kunde vara samma art 
som växer tidvis under vatten. Jag var så pass misstänksam att jag 
lämnde en kollekt till doktoranden Rikke Reese Næsborg som höll på 
med revision av släktet Lecania. Åren gick och trots fynden vid Hovran 
tänkte jag inte att detta skulle få en lösning. Rikke R. Næsborg dispu-
terade hösten 2007 och jag fick hennes doktorsavhandling. När man 
studerade bestämningsnyckeln fanns det ett moment där man delade 
upp arter som växte torrt och de som växte i svämzonen! Två arter föll 
ut för de som levde i svämzonen. Med på listan över vilka kollekter 
Rikke R. Næsborg hade använt stod min kollekt från Färnebofjärden. 
Två fynd av Lecania prasinoides var med i listan från Sverige, Öland 
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och Västmanland. För övrigt finns den från Tartarstan, östra Europa 
och Brittiska Columbia. Många Lecania-arter är svåra att skilja åt, men 
de karaktärer som anges stämde väl in på mina kollekter från Dalälven. 
Apothecierna hos Lecania prasinoides är generellt mindre än hos 
lecania Lecania cyrtella och arten växer alltid i svämzonen (se bilden 
nedan). Arten är tämligen vanlig kring Bysjön i Avesta kommun. Den 
växer på slät bark av asp och gråvide. Oftast talrikt på rötter som blottas 
på grund av erodering vid högvatten. Så Lecania prasinoides är en 
mycket bra signalart för riktigt fina svämlövskogar.Tillsammans med 
arten finns ofta vårtlavar Verrucaria. En parentes är att släktet Verru-
caria i Sverige inte längre består av hundratalet arter. För närvarande är 
det bara en art som tillhör Verrucaria (Savic 2007). 

Lecania prasinoides är de små bålarna som finns på gråvidestammen. 
 

Efter Bysjöns stränder finns det ställen som är mycket intressanta 
för lavar som lever på stenar som hamnar under vatten vid högvatten. 
Det finns många arter bland stenlevande lavar som är svämarter. En 
svartaktig krusta över stenar brukar betyda att man måste böja rygg för 
att luppa och då finner man att krustan består av många arter. Arter från 
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släktet Pyrenopsis brukar dominera, men de är svåra att identifera och 
hoppas ofta över vid insamlingar. Jag reagerade på en annan art som 
verkar vara utbredd efter Bysjöns stränder och det är Porocyphus 
coccodes. Fynden under hösten är de första i Dalarna. Nu finns det två 
arter Porocyphus i Sverige, varav Porocyphus kenmorensis är betydligt 
ovanligare. Mycket tyder på att båda arterna finns vid Bysjön.  

  Porocyphus coccodes 

Professor Rolf Santesson besökte Bäsingens stränder 1947. Han var 
någonstans söder om Folkärna samhälle och bron över sundet söder om 
byn. Eftersom denna sträcka också har en smal bård av svämskog be-
sökte jag strandzonen hösten 2007. Rolf Santesson hade 1947 samlat 
sipperlavsarten Dermatocarpon meiophyllizum på stenhällarna. Mycket 
riktigt fanns den kvar på samma hällar han hade besökt exakt femtio år 
tidigare. Arten är 1 till 2-3 centimeter stor, men växer gärna tätt till-
sammans och bildar kvadratdecimeterstora ytor på stenarna vid vatten-
linjen. Det verkar som att den gynnas av att lite slam fastnar i stenytans 
ojämnheter. Jag hittade arten även utmed Bysjöns stränder. Dermato-
carpon meiophyllizum är värd att söka efter på andra ställen längs Dal-
älven. Rolf Santesson har också samlat arten vid Särna. 
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  Dermatocarpon meiophyllizum 
 
Ytterligare arter har påträffats som nya för Dalarna. En art är 

Aspicilia indissimilis. Anders Nordin, Evolutionsmuseet i Uppsala, 
håller på att revidera släktetet Aspicilia. Han har bestämt om många 
kollekter av Aspicilia aquatica i herbariet till Aspicilia indissimilis. 
Utseendet på dessa två arter är likartat, men de skiljs framför allt genom 
sporstorlek och andra mikroskopiska karaktärer. Skillnaden har också 
bekräftats genom DNA-studier. Aspicilia indissimilis ansågs växa torra-
re och vara sällsyntare än Aspicilia aquatica och därför vara lätt att 
förbise vid bestämningar av Aspicilia-arter som växer vid överskölj-
ningsytor vid vatten. Aspicilia indissimilis är känd från norra Mellan-
sverige samt Norrlands inland till och med fjällen och är vanligare än 
man tidigare trodde. Arten är ny för Dalarna och sannolikt lika spridd 
som Aspicilia aquatica. 

Micarea bauschiana har gäckat mig länge. Det är en liten sten-
levande art som har flera liknade artfränder i släktet dynlavar Micarea 
spp. Måns Svensson, Uppsala, påträffade arten på varphögar vid 
Bäsingens gamla koppargruva. Det finns få fynd av arten i landet; från 
sydligaste Sverige upp till södra Mellansverige. Växtplatsen i Dalarna 
är landets nordligaste. Den uppges vara tolerant mot höga metallhalter i 
sten. Det blir intressant att leta efter Micarea bauschiana på slagg-
varpen i Falun och vid andra gamla nedlagda gruvor.  
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På en kalkhäll intill vägen vid Stenberg i Orsa hittades under hös-
ten 2007 en liten men vacker lav, Lecidea polycocca. Den är spridd från 
södra Mellansverige upp till och med Norrland, men saknas i fjällen. 
Den anses som mindre allmän. Underlaget ska vara kalkrikt. Trots att 
jag har ägnat mycket tid till lavar på kalksten är detta första gången som 
den påträffas. Sannolikt är den ovanlig i Dalarna. 

De flesta ägglavarna Candelariella spp. växer inte på bark eller 
ved. Men alägglav Candelariella lutella förekommer enbart på slät 
bark, särskilt på gråal. Arten är nordlig och har varit känd från Härje-
dalen och norrut. I Dalarna påträffade Martin Westerberg arten på grå-
alar på Alderängarna. Sannolikt går det att finna arten på fler ställen i 
norra Dalarna. 

Det finns ytterligare två arter som är ”nya” för Dalarna. Arterna 
inom filtlavarna Peltigera splittras hela tiden i fler arter. Ibland oför-
ståeligt, ibland mycket logiskt. Ibland har jag hittat styverlav Peltigera 
didactyla som är mycket större än vad som är vanligt och i en miljö 
som är främmande. Styverlavens storlek brukar vara 1-4 cm i diameter, 
men de stora exemplaren har varit minst det dubbla. Normalt växer 
styverlav på störd mark, vägslänter, brinkar, rasmark etc., men de stora 
exemplaren har bl.a. påträffats på mossiga klippväggar i skog, men den 
kan också förekomma i andra miljöer. Varje gång jag sett den har jag 
förvånats över att det skulle vara samma art. Nu är det konstaterat att 
det rör sig om två arter. Den storvuxna arten heter Peltigera extenuata 
(Nyl. Ex Vain.) Lojka. Förutom storlek och ekologi är soralen på bålen 
C+ och KC+ röd. Jag kontrollerade mitt privata herbarium och fann en 
kollekt från Dalarna. Kollekten är från Norrbärke socken. I Uppsala 
herbarium (UPS) fanns två andra kollekter från Dalarna. Jag har sett 
storvuxna styverlavar från andra bergsbranter men de är inte insamlade. 
Peltigera extenuata trivs bäst på mossor som växer över diabas- eller 
kalkrik sten.  

Det finns flera filtlavar som är nya för Dalarna. Ur torsklaven 
Peltigera aphthosa eller kanske mer ådrig torsklav Peltigera leuco-
phlebia är Peltigera latiloba utbruten. Den är bredlobigare än dessa två 
arter, och har en annan ekologi än ådrig torsklav. Man ska kunna på-
träffa Peltigera latiloba i moss- och lavrik skog, särskilt nära fjällen. 
De kollekter som är konstaterade tillhöra denna art är från allra nord-
ligaste Sverige. Jag har en kollekt från norra Dalarna som kan vara 
Peltigera latiloba. 
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Den vanliga nordliga trevarlaven Peltigera neopolydactyla är också 
uppdelad i två arter. Även denna uppdelning tycker jag är logisk. 
Ibland, särskilt i gammelskog, ser man i fuktigt tillstånd gröna exemp-
lar av nordlig filtlav. Nu har det fastslagits att den gröna är Peltigera 
occidentalis. Jag har sett den ganska ofta, men själv har jag bara en 
kollekt. Det insamlade exemplaret är från Grangärde socken. 

I framtiden kommer flera nya arter för landskapet Dalarna att upp-
täckas på ”skrivbordet”, det vill säga utifrån befintliga kollekter i herba-
rium. Exempelvis är luddig dynlav Micarea hedlundii och dynlav 
Micarea prasina delade i två arter. Fältkaraktärerna är minst sagt ”lud-
diga”, men kemiska eller mikroskopiska karaktärer skiljer ut arterna. 
Ett annat exempel är den vanliga färglaven Parmelia saxatilis som hål-
ler på att delas upp i ett antal arter. Någon av dessa nya arter finns sä-
kert också i Dalarna. 

 
 
 

 
Aktuella växtplatser för nämnda arter: 
 
Ainoa mooreana 
ÄLVDALEN 
Mossibäckfallet ovanför nedre fallet på sydsidan, 2003 (J. Hermansson). 
SÄRNA 
Gethammaren, 2003 (J. Hermansson [UPS]). 
 
Aspicilia indissimilis 
SÄRNA 
Fulubågan, mellan Storbäcken – Lillådalen (15C8f4116), 2000 (J. Hermansson & A. 
Sonina [UPS]). 
Rensjöbrunnan, vid bron och nära utloppet i Fulubågan (15C9f0919), 2000 (J. 
Hermansson & A. Sonina [UPS]). 
IDRE 
Burusjön (16C4j1216), 2003 (J. Hermansson [UPS]). 
ÄLVDALEN 
Tjytjysbäck, nedanför nordsluttningen av Mardblik, 2003 (J. Hermansson [UPS]). 
 
Svart trådöga Byssoloma subdiscordans 
SÄRNA 
Sågbäcken, 2002 och 2004 (J. Hermansson [UPS]). 
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Alägglav Candelariella lutella 
MORA 
Alderängarna, norra sidan av Österdalälven (14E4f0510), 2007 (M. Westerberg [LD]). 
 
Dermatocarpon meiophyllizum 
BY 
Bysjön, Östervikens västra strand (12G5i1725), stenblock, 2007 (J. Hermansson). 
Hovnäs färja, liten ö med tidvis landförbindelse (12G4j4308), stenblock, 2007 (J. 
Hermansson). 
FOLKÄRNA 
Prostnäset, mellan landsvägsbron och kyrkbyn, stranden av Bäsingen, 1,2 km SSO om 
Folkärna k:a. (612G3f4437), stenhällar, 2007 (J. Hermansson). 
 
Gyalideopsis helvetica 
TRANSTRAND 
Kvillbäcken (14D6a4232), 2000 (J. Hermansson best. G. Thor [UPS]). 
 
Lecania prasinoides 
BY 
Bysjön, Östervikens västra strand (12G5i1725), asp-stambaser och rötter , 2007 (J. 

Hermansson). 
Bysjön, Östervikens östra strand (12G5i2628), asp-stambaser, 2007 (J. Hermansson). 
Bysjön, Kyrkbyviken, Björka udde (12G5h0619), gråvide i aspsvämbestånd, 2007 (J. 
Hermansson). 
HEDEMORA 
Hovran, Lilla älvgången vid Nibble (12G8d4226), mandelpil, 2007 (J. Hermansson). 
 
Micarea bauschiana 
FOLKÄRNA 
Bäsinge koppargruva (12G3g3135), 2006 (M. Svensson). 
 
Peltigera extenuata 
HEDEMORA  
Grådö, på mark, 1951 (M. Holmqvist [UPS]). 
NORRBÄRKE 
Näsberget (12F3i4825), diabasklippvägg, 1987 (J. Hermansson [JHn]). 
���������

Östansbo, stengärdsgård, 1964 (E. Wieslander). 
 
Peltigera occidentalis 
GRANGÄRDE 
Vändleberget (12E6j1605), mossrik lövrik barrskog, 1986 (J. Hermansson [JHn]). 
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Porocyphus coccodes 
BY 
Bysjön, Östervikens västra strand (12G5i1725), stenblock, 2007 (J. Hermansson). 
Hovnäs färja öster om bryggan (12G4j4305), små stenblock, 2007 (J. Hermansson). 
 
Usnea substerilis 
SÄRNA 
Stormorvallen, rönn, 2001 (GTh). 
 
 

Litteratur 
 
HERMANSSON, J. 2005: Ainoa mooreana new to Sweden. Graphis 

Scripta 17: 41-42. Stockholm. 
HERMANSSON, J. & THOR, G. 2004: Byssoloma subdiscordans and 

Usnea substerilis new to Sweden. Graphis Scripta. Vol. 15:1-2. 
HERMANSSON, J. & THOR, G. 2004: Två för Sverige nya lavar 

upptäckta i Fulufjällets nationalpark. Fauna och Flora. Årg. 99:1: 
20-22. 

REESE NÆSBORG, R. 2007. Disentangling Lecania. Acta Univ. 
Upsal. Digital Comprehensive Summeries of Uppsala Dissertations 
from the Faculty of Science and Technology 333. 42 pp. Uppsala. 

SAVIC, S. 2007. 2007. Phylogeny and Taxonomy of Polyblastia 
and allied taxa (Verrucariaracaea). Acta Univ. Upsal. Digital 
Comprehensive Summeries of Uppsala Dissertations from the 
Faculty of Science and Technology 370. 33 pp. Uppsala. 

THOR, G., HERMANSSON, J. & KOFFMAN, A. 2004. Lavar. I: 
Bratt, L. (red.), Fulufjällets vegetation och flora. Naturvårdsverket, 
Stockholm, pp. 53-66, 134-181. 

VITIKAINEN, O. 2007. Peltigeraceae. – Nordic Lichen Flora 3: 113-
131. 

WIRTH, V. 1995. Die Flechten - Baden-Württembergs. Teil 1. Ulmer. 
WESTERBERG, M. & FRÖBERG, L. (red.). 2007. Fyndrapporter. 

Lavbulletinen Nr 2. Svenska Lichenologiska Föreningen. 
 
 


