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Vid skogsavverkningar sker drastiska förändringar i naturen. Har laven tur huggs inte trädet ner 

som den växer på, men då krävs det mycket tur. Oftast avverkas alla träd i ett område, det kallas 

för kalavverkning. Om ett träd med lavar skulle sparas är det ändå inte säkert att laven kan 

överleva, när alla träd runtomkring huggs ner förändras mikroklimatet kraftigt. Plötsligt hamnar 

laven rakt i solljuset och det finns inget skydd för vinden. Lavarna i skogen lever ett tufft liv med 

många utmaningar.  

  

 

Hur lavar påverkas vid skogsavverkningar skiljer mellan olika arter. 

Det finns en stor variation bland lavarterna, i utseende och vilka två 

arter laven består av (Figur 1). Vissa föredrar att växa på lövträd 

medan andra hellre växer på barrträd. Variationen gör att det faktiskt 

finns arter som trivs bra i öppna kalavverkade områden, men 

förändringen som sker vid avverkningar är stor och ger oftast 

konsekvenser för lavarna. Det kan vara omedelbart negativt men sen 

kan tillväxten till och med öka för några arter. I värsta fall dör laven 

med en gång på grund av den starka solen eller att den helt enkelt 

blåser sönder. Det finns ett antal faktorer som påverkar lavarna som växer i brukade skogar, 

nedan går jag igenom några av dem.  

 

Ett cykliskt skogsbruk 

Träd planteras i ett område och efter många år har de vuxit 

sig stora och man hugger ner dem, sedan planteras nya träd 

som även dom ska huggas ner. Skogen som brukas går runt i 

cykler, detta påverkar lavarna. En kort cykel på 60 år gör att 

antalet lavar minskar avsevärt, i jämförelse med en längre 

cykel på 160 år. Lavar har problem med att sprida sig till nya 

områden och etablera sig, generellt finns lavar i högre 

utsträckning på äldre träd än på yngre.    

 

 

 

Vad är en lav? 
Lavar består av två 

olika arter, en svamp 

och en grönalg eller 

bakterie. De lever i 

ett förhållande och 

har olika uppgifter. 

 

Vad påverkar 

förekomsten av lavar? 

 Skogens ålder 

 Skogens densitet och 

sammansättning 

 Bränder, jordbruk och 

skogsbruk 

 Luftfuktigheten 

 Om gödsel används 

 Ren luft och rent vatten 

krävs 

 



2 

 

  
Figur 1. Två lavarter, en hängande lav och en blåslav (Hypogymnia physodes) som växer på gran (Picea abies).   

 

Att avverka stora områden 

Vid omfattande avverkningar kan en hel lavpopulation utrotas. En population är ofta liten och 

växer tillsammans bara på ett eller ett par träd i en skog. Ett annat möjligt problem är kanterna 

som bildas när områden kalavverkas. Kanter uppkommer mellan den avverkade skogen och den 

intakta skogen, mikroklimatet förändras dock inte så mycket där.   

 

Att plantera en art i skogen 

Efter en kalavverkning planteras nya träd för att ersätta träden som avverkats. Oftast planteras 

den art som är mest lämpad för marken, har en god överlevnad och växer snabbt. Efter några år 

brukar lövträd komma upp av sig själva. Det är väldigt bra att låta lövträden få växa sig stora 

tillsammans med den planterade trädarten, det ger möjligheten för många olika lavarter att trivas i 

skogen. 

 

Lavarnas framtid i skogen 
Det finns ett antal saker vi kan göra för att säkra lavarnas framtid i skogen. Vid 

skogsavverkningar kan man välja att selektivt avverka skogen, alltså att man inte hugger ner alla 

träd, till exempel kan vartannat träd sparas. Om man anser att hela skogen måste avverkas kan 

man åtminstone lämna kvar några äldre barrträd och lövträd, helst dem som man ser har lavar 

växande på sig. Det kan göra att man inte utrotar en art i ett område. Vi bör i framtiden utveckla 

nya skogsbruksmetoder och tekniker så att skogens biologiska mångfald bevaras.   
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