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Krafttag krävs för att rädda bokskogens lavar 
 
Bokskog är en vacker miljö som de flesta människor tycker om att vistas i, men också 
en mycket rik miljö biologiskt sett. Här finns en stor mångfald av organismer, och 
framförallt bland lavar, svampar, mossor och insekter finns många arter som inte kan 
leva någon annanstans. I bokskog förekommer t.ex. en femtedel av alla Sveriges 
rödlistade, d.v.s. hotade, lavar. Allra viktigast ur artsynpunkt är gamla träd i äldre 
skog med s.k. lång skoglig kontinuitet, d.v.s. områden som har varit beskogade under 
minst ett par sekel, och helst inte gallrats utan hela tiden haft träd i olika åldrar.  
Tyvärr består större delen av dagens bokskog i huvudsak av gallrade bestånd (utan 
kontinuitet) vilket gör att andelen skog som hyser sällsynta arter är mycket liten. 
 
Åren 1987 till 1994 genomfördes en stor inventering av rödlistade lavar i sydvästra 
Sverige. Många arter visade sig ha en vikande trend, inte minst de som är knutna till 
bokskog. Sedan dess har få studier gjorts och kunskapen om hur arterna klarat sig är 
dålig. Jag har därför utnyttjat mitt examensarbete (20 v.) till att generera denna typ av 
kunskap. Jag har återbesökt 95 lokaler från inventeringen 1987-94 och sökt efter sex 
lavarter som alla indikerar lång skoglig kontinuitet och närvaro av andra sällsynta 
lavar. Genom att ta reda på hur dessa arter mår får man därför en bild av hur 
situationen är i stort för lavar i den här typen av skog. Jag har också studerat hur 
lokalerna ändrats, om de hotas av något, försökt förutsäga deras framtid, samt jämfört 
lokaler som är skyddade på något sätt (t.ex. naturreservat) med sådana som inte är det 
för att se om det finns någon skillnad mellan dessa i lämplighet för lavarna. 
 
Resultatet är nedslående, fem av sex arter har i allmänhet minskat i antal och på 
nästan hälften av lokalerna har arter försvunnit. Många lokaler har förändrats kraftigt 
eller förstörts och många kommer troligen att bli sämre lavlokaler i framtiden. 
Lokalerna hotas främst av avverkning, både för att man hugger ned träd i själva 
bokskogen men också för att omgivande granskog huggs ned (vilket leder till att 
lokalklimatet i bokskogen ändras, något som är negativt för lavarna). Dessutom har 
många av de äldre bokbestånden en dålig åldersfördelning med få halvgamla träd som 
kan ta över när de äldre dör. Generellt sett har det gått något bättre för skyddade 
lokaler, framförallt för att de inte råkat ut för avverkningar. 
 
För att förbättra situationen för den svenska bokskogen bör man i första hand ta sig an 
de problem och hot som är direkt kopplade till mänsklig verksamhet. Fler 
bokskogsområden måste skyddas från avverkning och större hänsyn måste tas i 
skogsbruket, t.ex. att träd lämnas kvar i anslutning till skyddsvärd bokskog när gran 
avverkas, att gran som expanderar in i bokområden röjs bort och att äldre bokar 
lämnas om avverkning ändå sker. På längre sikt bör man planera för att lavarna ska 
kunna fortleva i de lokaler som skyddats, ta fram åtgärder för föråldrade bestånd samt 
skydda bestånd med lägre artrikedom men som med tiden kan utvecklas till bra 
lavlokaler.  
 
Åtgärder som dessa kostar självklart pengar, men man får betänka de biologiska 
förluster som kommer att uppkomma om inget görs. För att bokskog med en naturlig 
åldersfördelning och en rik mångfald av organismer ska ha någon långvarig framtid i 
Sverige krävs krafttag från regering, skogsindustri och naturvård. 
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Survey of six red-listed lichen species in beech forests of four south 
western Swedish counties 

 
In Sweden, beech (Fagus sylvatica) forest constitute only about 0.5 % of the total forest cover. Still, it 
is very important for biodiversity. For example, about 20 % of all red-listed lichen species in Sweden 
are found on old beech trees. In the years 1987-94 a large survey was conducted on red listed lichens in 
the four south western counties of Skåne, Blekinge, Halland and Kronoberg. Numerous species were 
found to be on decline, among them many of the beech living lichens.  
 
About 100 localities from 1987-94 were re visited and surveyed for six red listed beech living lichen 
species. The species chosen all indicate forest continuity and presence of other red listed species, and 
their status can thus be roughly extrapolated on the status of red listed beech lichens in Sweden as 
whole. The objectives of the study were to determine if the lichens had increased or decreased in 
numbers since the last survey, to try to determine to what extent the localities had changed, assign 
possible threats, and try to predict how the future will be for the lichens in these locations. A 
comparison was also made between formally protected localities and localities without protection.  
 
The results show that the majority of the investigated lichen species have become less abundant since 
the survey of 1987-94. All but one species are generally found in lower numbers and about 45 % of the 
localities have lost one or more species. 38 % of the localities have drastically changed or been 
destroyed and about 50 % will probably become less suitable for lichens in the future. The most urgent 
threats posed to the localities and their lichens are the felling of trees; increased competition from 
spruce (Picea sp.) which changes the local climate for the lichens, and that the majority of trees on 
many localities are old and slowly dying. Localities with protection are found doing a bit better than 
those without protection, mostly because felling is prohibited. 
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