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Sammanfattning 
Lavar och luftföroreningar är ett väl etablerat samband, och man har länge känt till att lavar är extra 

känsliga för luftföroreningar. I Sverige har mängden luftföroreningar minskat avsevärt sedan slutet 

på 1900-talet, men regelbundet utsläpp fortgår. Eftersom lavar utgör ett spektrum från mycket 

känsliga till mycket tåliga lavar är de praktiska att använda som indikatorer för luftkvalitet, vilket 

också har gjorts i stor utsträckning. Denna rapport avser att undersöka hur påverkad den epifytiska 

moss- och lavfloran är i dagsläget av luftföroreningar genom att jämföra denna i två områden med 

olika hög luftföroreningsbelastning, stadsmiljö och landsbygdsmiljö. För att ta reda på detta 

undersöks om platserna skiljer sig åt i fråga om artsammansättning, arttäthet och andel känsliga 

lavar. Dessutom undersöks om artantalet korrelerar med trädens stamomkrets. Landsbygdsmiljön 

förväntas ha en artrikare moss- och lavflora och fler känsliga lavar. Undersökningen utfördes 

genom att 27 grova ekar på vardera två platser mättes i avseende på stamomkrets, därefter noterades 

förekomst av alla olika arter av lavar och mossor, bortsett från vissa skorplavar, som hittades mellan 

100–150 centimeters höjd från marken. Data bearbetades sedan i Excel och SPSS. 

Sammanställning och tester av data antydde att landsbygdsmiljön hyste fler arter per träd och att 

artsammansättningen skiljer sig mellan områdena. Dessutom hittades fler känsliga arter i 

landsbygdsmiljön än i stadsmiljön. Testet för artrikedom korrelerat till stamomkrets visade ej något 

samband. Undersökningen visar i helhet att luftföroreningar har en påverkan på moss- och lavfloran 

i den undersökta miljön, trots att föroreningssituationen har förbättrats i stor utsträckning.    

 

Abstract 
Lichens are strongly related to air pollution since they are very sensitive, but as the sensitivity varies 

between different species they make up good indicators of air quality. The air pollution in Sweden 

has decreased a lot since the 1980´s, and with that in mind this report suggests to examine how 

affected the lichen and moss flora is of pollution today. This is made by comparing the epiphytes 

in two areas in Härryda municipality which is expected to have different air pollution loads; one in 

the city and one on the countryside. These areas are compared regarding species composition, 

density of species and amount of sensitive lichens. Additionally, the quantity of species is tested 

for connection with tree trunk size. The countryside is expected to contain higher species diversity 

and more sensitive lichens. The work was done by investigating 27 large oaks in each area, their 

circumference was measured and the moss and lichen species that was found from the height of 

100 to 150 centimeters from the ground was noted, except from some crustose species. The data 

was then tested in SPSS with t-tests and regression analysis. The results indicate that the 

countryside contains a higher density of species and higher proportion of sensitive species, also 

there was no connection between quantity of species and tree trunk size. Furthermore, the species 

composition was different between the two areas. All in all, the report shows that the air pollution 

still affects the moss and lichen flora in these areas, even though the level of pollution has 

decreased.  
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Introduktion 
Luftföroreningar har varit ett betydande hot mot naturen under 1900-talet, och många arter är extra 

känsliga, däribland lavar och mossor. Att lavar är känsliga uppmärksammades redan på 1800-talet, 

då stadsmiljöer tömdes på en stor del av lavfloran (Pleijel 1989). I Sverige nådde de flesta 

luftföroreningarna sin topp på 1970-talet (Bengtsson & Paltto 2013), men har sedan dess minskat 

avsevärt fram till dagens utsläpp. Det sker dock fortfarande regelbundet utsläpp från bland annat 

trafiken, industrier och jordbruk (Naturvårdsverket 2018b). Eftersom det finns allt från högkänsliga 

till mycket tåliga lavar kan de med fördel användas som bioindikatorer för luftkvaliteten, vilket 

också har använts i stor utsträckning.  

I detta kandidatarbete undersöks hur påverkad den epifytiska moss- och lavfloran är av 

luftföroreningar i dagsläget genom att jämföra en tätortsmiljö, Mölnlycke, med en 

landsbygdsmiljö, Storåns dalgång, i Härryda kommun. Arbetet bygger på hypotesen att 

landsbygdsmiljön antas ha bättre luftkvalitet och därmed artrikare lav- och mossflora än 

stadsmiljön. För att ta reda på detta undersöks hur artsammansättningen och arttätheten skiljer sig 

mellan de två områdena samt om andelen känsliga arter är högre i landsbygdsmiljön. Dessutom 

undersöks om artrikedom korrelerar med stamdiameter.  

 

Bakgrund 

Kort om lavar och mossor 
Lavar finns nästan överallt i naturen och de hittas både i de mest vardagliga och de mer extrema 

miljöerna. Ofta förekommer de på trädstammar och stenar, där det är låg konkurrens från andra 

organismer. Laven är en sammansättning av en mykobiont, en svamp, och en fotobiont, en alg eller 

cyanobakterie, som drar nytta av varandra. Svampen utgör både ett övre och undre lager runt ett 

tunt skikt algceller och har därmed mest kontakt med den omgivande miljön och är den som tar 

upp vatten och näringsämnen. Svampkomponenten skyddar också fotobionten mot uttorkning och 

för starkt solljus. Fotobionten fotosyntetiserar och bildar kolhydrater som svampen drar nytta av 

(Arup, Ekman, Kännefelt, Mattsson 1997). Lavar brukar grupperas i busklavar, bladlavar och 

skorplavar beroende på växtsätt, det är alltså en indelning i praktiskt syfte och ej efter släktskap. 

Tillväxten sker mycket långsamt, skorplavar växer 0,1–1 mm/år och blad- och busklavar växer 1–

7 mm/år (Pleijel 1989). Lavar lever därmed länge och kan leva kvar en tid i ett område där 

svaveldioxidförhållandena försämrats (Hawksworth 1970), men det tar också lång tid att återskapa 

populationer som försvunnit (Pleijel 1989). 

Lavar är mer tåliga än de flesta växter i fråga om växlingar i vattentillgänglighet och temperatur, 

men desto känsligare i fråga om luftföroreningar, i synnerhet svaveldioxid (SO2). Till skillnad från 

växter har lavar och mossor inga rötter och ingen skyddande kutikula, vilket innebär att de inte kan 

reglera vilka ämnen de ackumulerar (Pleijel 1989). De tar framförallt in de ämnen som hamnar på 

bålen respektive bladen via luften och regnvatten. Eftersom svaveldioxid löses i regnvatten (Arup 

et al 1997) blir följden att lavar och mossor i miljöer med svaveldioxid ackumulerar detta. Hur 

mycket laven ackumulerar beror dock på hur mycket vatten den exponeras för, vilket kan variera 

med till exempel position på trädstammen (Westman 1986). Det är lavens fotobiont som drabbas 

hårdast av svaveldioxid, genom att klorofyllet förstörs (Hultengren 1993). Fotobionter som fixerar 

kväve, det vill säga cyanobakterier, drabbas också hårt (Nash 2008). Formen på lavens bål har 

också betydelse för hur utsatt laven blir för luften och dess innehåll genom att de har olika hög 

andel kontaktyta mot luften. En busklav är betydligt mer utsatt än en skorplav, vilket är en 

anledning till att städers lavflora främst utgörs av skorplavar (Pleijel 1989). Flarnlav 

(Hypocenomyce scalaris), och blågrå mjöllav (Lepraria incana), är två exempel på arter som är 

tåliga och ofta påträffas i stadsmiljö (Hultengren 1993).  
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Utöver direkt påverkan av luftföroreningar är fukt den för lavar viktigaste miljöparametern, det är 

endast vid tillräckligt hög fukthalt som laven är fysiologiskt aktiv. Detta gör att städers torra luft 

också kan ha en negativ inverkan på lavarna (Pleijel 1989). 

Kort om luftföroreningar 
Några av de vanligaste luftföroreningarna är kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och marknära 

ozon (Naturvårdsverket 2018a). Svaveldioxid är den för lavar och mossor mest hotande substansen, 

men vilken påverkan övriga luftföroreningar har är inte lika mycket undersökt. Sedan 1990 har 

både kväveoxider (Naturvårdsverket 2018b) och svaveldioxid minskat kraftigt i Sverige med 

omkring 50 respektive 80 procent (Statistikdatabasen 2017). Exakta data över vilka halter av 

luftföroreningar som Mölnlycke och Storåns dalgång exponeras för är okänt för detta experiment, 

och ett antagande görs därmed av att stadsmiljön exponeras för högre halter än landsbygdsmiljön.  

 

Metod 
Den här undersökningen utfördes genom kontakt med Härryda kommun, vilka bistod med ett GIS-

skikt med information över skyddsvärda träd och deras position i kommunen. Informationen i 

skiktet kom från inventeringar utförda under tidsperioden 2005–2008, där träd inkluderats som haft 

en omkrets större än 250 centimeter eller 200 centimeter om de varit hamlade eller ihåliga. I detta 

dataskikt var ek det i särklass vanligaste trädslaget vilket avgjorde att ek valdes som värdobjekt för 

undersökningen.  

Undersökningsområdet 

Experimentet utfördes i Härryda kommun på två olika platser som skulle representera två miljöer 

med olika stor luftföroreningsbelastning. Val av områden underlättades genom GIS-skiktet som 

erhölls från Härryda kommun. Med hjälp av QGIS (version 3.6.1) markerades i skiktet ett område 

över stadsmiljö och ett område över landsbygdsmiljö som innefattade många ekar. Detta medförde 

att Mölnlycke och ett område söder om Rävlanda, benämnt Storåns dalgång, valdes som 

fältområden för denna undersökning, se Figur 1. Av de träd som inneslöts i de två områdena valdes 

i QGIS (version 3.6.1) allt utom ekar bort, och av ekarna slumpades 27 stycken för vardera områden 

ut med hjälp av Excel. Koordinaterna för dessa träd lades sedan in i Googles kartverktyg för att 

kunna lokaliseras i fält med en telefon som hjälpmedel.  

Insamling av data 

Väl ute i fält undersöktes ekarna i den ordning som geografiskt föreföll sig mest praktiskt, men om 

en ek inte fanns på platsen eller stod oåtkomligt ströks den och nästkommande ek i listan över 

slumpvalda objekt lades till. Om en ek var övergripande trasig eller om stammen delade sig under 

130 centimeter över marken byttes den också ut. Utöver detta valdes i Mölnlycke de ekar bort som 

tydligt stod på tomtmark, men på landsbygden var tomtgränserna betydligt svårare att avgöra och 

därmed gjordes ej ett sådant urval där. Slutligen valdes också träd som stod i anslutning till sjö eller 

större vattendrag bort, då detta ansågs vara en miljömässig parameter som skiljde sig från övrig 

miljö, och som skulle kunna inverka på resultatet.  

Undersökningen av ett träd började med att omkretsen mättes med ett måttband, 130 centimeter 

ovanför marken eftersom denna höjd användes i inventeringarna som låg till grund för GIS-skiktet. 

Vid sluttande mark mättes höjden från mitten av den högsta och lägsta punkten runt trädbasen. 

Därefter markerades ett skikt för artbestämning av lavar och mossor genom att ett snöre knöts 

horisontellt runt trädet, 100 centimeter från marken, mätt på samma sätt som för omkretsen. Denna 

höjd valdes för att undvika att räkna med marklevande arter som kan växa en bit upp på 

trädstammen. Höjdgränsen för skiktet utgjordes cirka 50 centimeter ovanför snöret. Detta skikt 

undersöktes sedan genom att ta ungefär ett varv runt trädet, ibland mer, och alla arter som hittades 
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bestämdes eller fotograferades för senare bestämning. Endast förekomst av art noterades, ej 

frekvens eller hur stor yta som täcktes. Av lavarna bortsågs vissa skorplavar, eftersom de är svåra 

att artbestämma i fält. Vissa förenklingar gjordes också, som att flera arter inom släktena Cladonia, 

Brachythecium och Lecanora ej bestämdes till art, och att både Hypnum andoi och Hypnum 

cupressiforme räknades som cypressfläta (Hypnum cupressiforme). De fall där det tydligt gick att 

urskilja att olika arter inom dessa släkten fanns på en stam räknades detta som olika arter i antal 

trots att de inte kunde artbestämmas. Artbestämningen underlättades med lupp (förstoring 

20*18mm), moss- och lavguide (Hallingbäck & Holmåsen 2000, Moberg & Holmåsen 2000) och 

hjälp från Thomas Appelqvist och Sten Svantesson.  

 

 

Figur 1. Karta utformad i QGIS som visar de inventerade områdena och trädens ungefärliga position. Blåa 

prickar är träden i tätortsmiljö och gröna prickar är träden i landsbygdsmiljö. 

Statistik 

För att undersöka om artsammansättningen skiljde sig mellan områdena användes Sørensens 

likhetsindex (Sørensen 1948), som illustreras i Ekvation 1. Med denna ekvation jämförs hur många 

arter som hittades på vardera platser, 𝑎 respektive 𝑏, med de som återfanns på båda platserna, 𝐽. 
Indexet genererar ett tal, 𝐶, mellan 0 och 1, där 0 innebär att dataseten är helt olika och 1 innebär 

att de är identiska.  

Ekvation 1: 𝐶 =
2𝐽

(𝑎+𝑏)
 

Arttätheten undersöktes genom att två tvåfaktors t-test gjordes i SPSS över antalet arter per träd 

och antalet arter per kvadratmeter för att se om någon skillnad mellan områdena kunde urskiljas. 

I Naturvårdsverkets rapport om känslighetsklassning av lavar (Hultengren, Martinsson, Stenström 

1991) presenteras en lista över ett stort antal lavar och ett sammanställt känslighetsvärde för varje 

art. Dessa känslighetsvärden baseras på tretton andra rapporter över lavars känslighet mot 

luftföroreningar.  Skalan går från 0–9 där 0 motsvarar de tåligaste lavarna och 9 motsvarar de 

känsligaste lavarna. Från denna sammanställning har känslighetsvärden applicerats på arterna i 
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denna rapport, bortsett från sju stycken som inte var inkluderade; gammelekslav (Lecanographa 

amylacea), grå nållav (Chaenotheca trichialis), kopparspik (Calicium salicinum), liten vaxlav 

(Coenogonium pineti), lövvedsnål (Chaenotheca xyloxena), mjöllav (Lepraria membranacea) och 

rostfläck (Arthonia vinosa).  Dessutom inkluderar denna jämförelse bara arter, så de arter som bara 

bestämdes till släkte kunde ej tilldelas ett känslighetsvärde och är ej med i jämförelsen. Antalet 

exemplar som hittades av varje känslighetsvärde på de två områdena summerades och jämfördes i 

ett histogram.  

För att undersöka om det fanns något samband mellan artantal och stamdiameter gjordes en linjär 

regressionsanalys i SPSS. Denna gjordes separat för varje av de två områdena, för att skillnader 

mellan områdena inte skulle påverka resultatet av analysen.  

 

Resultat 
Figur 2 ger en översikt över hur många gånger varje art påträffades. Det går att urskilja översiktligt 

att fler arter hittades i Storåns dalgång. Totalt hittades 190 artfynd fördelat på 35 olika arter i 

Mölnlycke och 286 artfynd fördelat på 47 olika arter i Storåns dalgång, vilket visar på en högre 

artdiversitet i Storåns dalgång. I Mölnlycke var det 17 träd som inte fanns kvar på platsen, och elva 

träd som inte uppfyllde kriterierna. I Storåns dalgång var det fyra träd som inte fanns vid 

koordinaterna, och ett som inte uppfyllde kriterierna. Överlag är lavarna mer representerade i den 

här undersökningen än mossorna. Endast 14 mossarter hittades, jämfört med lavarnas 39 arter. 

Dessutom hittades inget känslighetsindex för mossor och därmed har ingen sådan jämförelse 

kunnat göras mellan de två områdena.  

Vid jämförelse av artsammansättningen i de två områdena med Sørensens likhetsindex (Sørensen 

1948) genereras resultatet 0,63 vilket tyder på att områdena är olika varandra, men att fler än hälften 

av de arter som hittas är gemensamma.  

T-testen för arttäthet visade att både artantalet per träd och artantalet per kvadratmeter är signifikant 

(p = 0,000 respektive p = 0,000) åtskilt mellan de två områdena, vilket tyder på att Storåns dalgång 

har högre arttäthet än Mölnlycke. Figur 3 och figur 4 visar hur medelvärdena för antal arter per 

träd respektive antal arter per kvadratmeter skiljer sig. Standardavvikelsen för båda diagrammen är 

relativt hög, eftersom variationen inom grupperna är stor.  

Jämförelsen av känslighetsvärden i figur 5 visar en viss trend, det går att se att bland de känsliga 

lavarna, värden 4–6, hittades fler exemplar i Storåns dalgång, och bland de tåliga lavarna, värden 

1–3, är det antingen ungefär lika många, eller något fler artfynd i Mölnlycke. Lavar av 

känslighetsvärde 7, som var det känsligaste som uppnåddes i denna undersökning, var två arter som 

endast hittades i Mölnlycke; klilav (Imshaugia aleurites) och gammelgranslav (Lecanactis 

abietina). Detta skiljer sig från mönstret men de är väldigt få jämfört med lavar i övriga 

känslighetsklasser vilket utgör en osäkerhet för eventuell tolkning.  

Den linjära regressionsanalysen över artantal och stamomkrets visade inte något samband varken i 

Mölnlycke eller i Storåns dalgång (p = 0,2 respektive p = 0,2), vilket indikerar på att antalet arter 

på ett träd i detta test inte huvudsakligen avgörs av trädets tjocklek. Den förklarade variansen för 

testen är också låg, 0,25 respektive 0,27 vilket visar att testet är svagt. Detta utesluter inte att 

stammens omkrets skulle kunna ha en betydelse, men det tyder på att det finns andra parametrar 

som är mer avgörande.  

Endast en rödlistad art hittades, gammelekslav (Lecanographa amylacea), och den påträffades fem 

gånger, enbart i Storåns dalgång. Om ett större underlag hade erhållits hade en jämförelse av detta 

utförts mellan platserna.  
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Figur 2. Översikt över hur många gånger varje art påträffades på olika träd. Blåa staplar motsvarar 

Mölnlycke och gröna staplar motsvarar Storåns dalgång.  
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Figur 3. Medelvärde +/- 1 standardavvikelse för antalet arter per träd i Mölnlycke och Storåns dalgång. 

 

 

Figur 4. Medelvärde +/- 1 standardavvikelse för antalet arter per kvadratmeter i Mölnlycke och Storåns 

dalgång.  
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Figur 5. Sammanlagt antal fynd av lavar som hittats av varje känslighetsvärde i de två områdena. 1 

motsvarar mycket tålig art, 2–3 motsvarar tålig art, 4–5 motsvarar känslig art och 6–7 motsvarar mycket 

känslig art. 

 

Diskussion 
T-testerna visar att träden i Storåns dalgång har högre arttäthet än träden i Mölnlycke vilket ger 

stöd åt hypotesen. Det framgick dock under inventeringen att det för många arter är mycket viktigt 

med mikrohabitat. Fanns det en regnskugga på trädet var det stor sannolikhet att hitta en nål- eller 

spiklav där, och var det öppet för solljus var det chans att hitta till exempel gammelekslav. Hur 

många olika mikromiljöer som fanns på ett träd spelade alltså stor roll för hur många olika arter 

som hittades. Att utföra en undersökning som denna i en naturlig miljö innebär att det finns väldigt 

många parametrar som ej på ett enkelt sätt kan tas hänsyn till. Solinstrålning, fuktighet och 

dammtillförsel från grusvägar är några exempel på saker som påverkar lavflorans sammansättning, 

men i detta experiment har inte sådana parametrar räknats med var för sig. Istället förväntas dessa 

jämna ut sig eftersom träden valts ut slumpmässigt och innefattar olika miljöer, men om parametrar 

som dessa varit ojämnt fördelade på de två områdena kan detta ha påverkat vilken 

artsammansättning som hittades. Städer kan till exempel ofta ha torrare luft än den omgivande 

miljön, vilket påverkar lavar och mossor eftersom de är beroende av vatten. Detta, och andra 

liknande saker, kan därför ha inverkat på resultatet.  

En sak att ha i åtanke för Sørensens likhetsindex (Sørensen 1948) är att detta test inte gör skillnad 

på i vilken frekvens arter förekom, det kan alltså finnas arter som var vanligt förekommande på 

ena stället men bara hittades enstaka gånger på det andra stället. Därför kan resultatet för detta test 

innebära en viss underdrift av hur olika platserna är i deras artsammansättning. 

Att den linjära regressionsanalysen inte visade något samband var inte förvånande, bland annat 

eftersom det finns många parametrar som spelar in över huruvida en art etablerar sig. Troligtvis 

hade denna analys sett annorlunda ut om allt från små till dessa stora träd undersöktes, eftersom 

barken är slätare på mindre träd och det undersökta skiktets yta hade skiljt sig mer i storlek. Alla 

träd i detta test är stora, de flesta med en stamomkrets mellan 250–430 centimeter, och deras bark 
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skiljer sig inte så mycket från varandra som substrat. Som nämndes ovan verkar till exempel antalet 

mikromiljöer på stammen ha mer betydande inverkan, än vad omkretsen har.  

Jämförelsen av känsliga arter gav också ett resultat som gick i linje med förväntningarna. I 

Arvidsson & Skoogs (1984) undersökning inventerades Göteborgsområdet för att se hur lavfloran 

förhöll sig till graden av förorening, och i stora drag stämmer de gemensamt hittade arterna för 

båda rapporterna överens med vilka arter som hittades i de mer och mindre förorenade områdena. 

Avvikande är att även arter som enbart hittades i de mindre luftförorenade zonerna av Arvidsson 

& Skoog (1984) i viss mån hittades i både Mölnlycke och Storåns dalgång. På samma sätt framgår 

i figur 5 att känsliga arter förekom även i Mölnlycke, vilket visar att luftmiljön i Mölnlycke är 

tillräckligt god för att vissa känsliga arter skall kunna etablera sig där. Detta skulle kunna vara ett 

resultat av förbättrad luftmiljö sedan 1900-talets slut, men eftersom kunskap saknas över vilka lavar 

som fanns i dessa områden då kan ej någon slutsats dras över det.  

I den sammanställda listan med känslighetsvärden från Hultengren et al (1991) saknades sju av 

arterna som hittades i denna undersökning. De flesta av dem hittades bara enstaka gånger, och hade 

inte påverkat resultatet så mycket, men två av dem var av större betydelse. Den ena var 

gammelekslav (Lecanographa amylacea), som är rödlistad och hittades på fem träd, och den andra 

var rostfläck (Arthonia vinosa), som är en signalart och hittades på nio träd. Att de var rödlistad 

respektive signalart tyder på att båda troligtvis skulle motsvarat ett av de högre värdena i 

känslighetsskalan och eftersom båda hittades enbart i Storåns dalgång hade det i så fall tydliggjort 

resultatet att fler känsliga arter hittades i Storåns dalgång än i Mölnlycke.  

Det bör också nämnas att känslighetslistan från Naturvårdsverket (Hultengren et al 1991) inte är 

en objektiv lista över hur känsliga arterna är mot luftföroreningar, utan en sammanställning av 

tretton olika undersökningar av lavar och luftföroreningar. Det finns alltså brister i hur exakt den 

speglar verkligheten. Det är också nästan 30 år sedan den gjordes, och luftföroreningsbelastningen 

ser inte likadan ut nu som den gjorde då. Svaveldioxiden var mer överflödig då och hade därmed 

en större inverkan på lavfloran än vad den har med de lägre nivåerna idag. Denna lista är därmed 

inte perfekt men den kan användas för att få en ungefärlig uppfattning av lavarnas känslighet.  

Att en ovan inventerare som jag utförde den huvudsakliga artbestämningen innebär att många arter 

kan ha blivit felbestämda. Detta utgör förmodligen den största osäkerheten för experimentet, men 

Thomas Appelqvist var närvarande vid två inventeringar vilket lärde mig mycket, och 

artbestämningen kunde då kontrolleras mot honom, vilken försöktes fortsätta vara konsekvent vid 

artbestämningen på egen hand.  

En kommentar angående metoden är att snöret som markerade skiktet för artbestämningen alltid 

sattes horisontellt, vilket gör att det hamnar väldigt nära marken på ena sidan och väldigt långt från 

marken på andra sidan vid de träd där marken lutar mycket. För att undvika det hade snöret kunnat 

sättas i jämn höjd med marken. Dessutom borde ett snöre satts upp även för att markera skiktets 

övre gräns, för att alltid ha samma inventerade höjd och slippa osäkerheter i uträkningen för antalet 

arter per kvadratmeter som annars uppstår.  

Som nämndes i metodavsnittet bestämdes några arter bara till släkte. Detta gör att informationen 

som dessa bidrar med blir begränsad. Till exempel innefattar släktet Lecanora både arter som är 

mycket tåliga och arter som är mycket känsliga mot luftföroreningar (Hultengren et al 1991) men 

i denna undersökning framgår inte om arterna som hittades inom släktet var känsliga eller tåliga. 

Om dessa släkten hade bestämts till artnivå hade de kunnat inkluderas i känslighetsanalysen och 

ge den mer stöd.  

Genom att denna inventering utfördes framgick att väldigt många av de skyddsvärda träden i 

Mölnlycke hade försvunnit sedan de förra inventeringarna vid 2005–2008. Detta var ej ett fokus 

för denna undersökning, men det är fortfarande viktigt att påpeka eftersom det är en stor förlust ur 

ett naturvårdsperspektiv. Många arter är beroende av att det finns grova träd, och det är 
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betydelsefullt att ha kvar träd i stadsmiljöer eftersom de hjälper till att rena luften från föroreningar 

(Nowak 2014). 

Något som tål att nämnas är att Landvetter flygplats ligger belägen mellan de två undersökta 

områdena, ungefär åtta kilometer från Mölnlycke och ungefär tolv kilometer från Storåns dalgång. 

Detta utgör en ytterligare källa för luftföroreningsbelastning som skulle kunna ha olika stor 

påverkan på de undersökta områdena, och som troligtvis gör områdena mer förorenade vad 

motsvarande områden utan en närliggande flygplats hade varit. En serie undersökningar har gjorts 

i Härryda kommun sedan 1992 på uppdrag av Härryda kommun och Göteborg Landvetter Airport 

bland annat för att få en bild av flygplatsens påverkan på moss- och lavfloran (Bengtsson & Paltto 

2009, 2013). Undersökningarna mellan 1992 och 2002, av Appelqvist & Bengtson, Gimdal & 

Finsberg och Bengtsson med flera (refererade till i Bengtsson & Paltto 2009, 2013) visade ett 

samband över att träd närmare flygplatsen hyste mindre känsliga lavarter än träd längre från 

flygplatsen, men undersökningarna som gjordes 2009 och 2013 visar inte längre att ett sådant 

samband är statistiskt signifikant. Därefter drar Bengtsson & Paltto (2009, 2013) slutsatsen att 

luftföroreningsbelastningen inte längre är lika stor runt flygplatsen. Med detta i åtanke kan en 

slutsats dras att flygplatsen i dagsläget troligtvis inte påverkar lav- och mossfloran i denna 

undersökning, men den kan ha påverkat floran i de inventerade områdena innan 2002.  

Tillsammans tyder t-testerna och känslighetsanalysen på att luftföroreningarna fortfarande har en 

större påverkan i Mölnlycke än i Storåns dalgång trots den kraftiga förbättringen. Lavar växer dock 

mycket långsamt så det kan ta tid innan man ser luftförbättringens effekter, och därför vore en 

uppföljande undersökning om några år intressant att se. Då skulle även hänsyn till hur stora 

lavbålarna är kunna tas för att kunna avgöra hur nyetablerade individerna är.  

En annan utveckling av studien som hade varit intressant att göra är att jämföra med ytterligare en 

plats som har en annorlunda föroreningsbelastning, till exempel Göteborg, eftersom den ligger nära 

och är en betydligt större stad än Mölnlycke.  

 

Tackord 
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