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Visste du att på lador kan det växa sällsynta lavar? En av dem har 
namn efter byggnaden och heter ladkantlav. Och har du tänkt på 
att många djur bor i ladorna, fladdermöss och fåglar. Ladusvalan, 
den efterlängtade sommarfågeln, har också fått sitt namn efter 
denna byggnad. Andra djur utnyttjar de små husen i odlingsland-
skapet till att vila på eller som utkikspunkt, häckningsplats och 
som skydd. Storspoven med sin långa och lite böjda näbb kan 
man se sittandes på taknocken och spana ut över det öppna land-
skapet. De trivs i ett landskap med lador och öppna betesmarker. 
Och på gammalt hässjevirke och trägärdegårdar växer det lavar 
och en del mossor som bidrar till ett rikare växtliv.

Denna broschyr skall handla om ladorna och de andra små 
byggnaderna, trägärdesgårdarna och hässjestörarna i odlings-
landskapet och deras betydelse för den biologiska mångfalden. 
Framför allt kommer några lavarter att lyftas fram men också bygg-
nadernas betydelse för en rad andra djur och växter. 

Ladans landskap är inte bara timmer, byggnadsteknik och jord-
brukshistoria. Ladans landskap är också lavar, fåglar och djurliv. 
Ladans landskap ger inte bara landskapsupplevelser och kulturhis-
toria utan kan också bidra med rika, och ibland, unika naturvärden. 

Lavar på lador
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Ett öppet och varierat odlingslandskap 
Odlingslandskapet är inte bara den plats där spannmål och andra 
grödor odlas eller där djuren betar och man slår för deras vinterfo-
der. Odlingslandskapet är en komplex väv av nutid och historia. Här 
kan en modern jordbruksproduktion kombineras med höga biolo-
giska värden och en rik kulturhistoria. Odlingslandskapet berättar 
inte bara om vad dagens bönder och konsumenter producerar och 
efterfrågar utan man kan också på många ställen förstå äldre tiders 
jordbruk och livsvillkor. Det gäller inte minst i Jämtland och 
Härjedalen där många rester från ett äldre jordbruk finns bevarat.

För att denna mix skall finnas kvar i framtiden måste man tänka 
på vissa saker. Man måste tänka på att ett rikt odlingslandskap 
präglas av en hög grad av öppenhet och variation. Med det menas 
att det skall bestå av olika markslag, som åkermark och olika typer 
av betes- och ängsmarker. Det är viktigt att man värnar om skogs-
bryn och åkerrenar samt andra kantzoner och att man är rädd om 
spåren efter tidigare generationers arbete. Det kan vara diken, 
torpgrunder eller odlingsrösen som finns i jordbruksmarken.  
I Jämtlands län finns det ytterligare en viktig del av jordbruksland-
skapet som i högsta grad bidrar till ett rikt kulturlandskap. Det är 
alla de byggnader och andra konstruktioner som är uppförda i trä. 
Det är lador, härbren, logar, men också trägärdesgårdar och häs-
sjevirke. En del biologer kallar detta för kulturved för att betona 
skillnaden mellan ved som skapats av människan och den som 
finns naturligt i landskapet.

Ett odlingslandskap i förändring
Jordbruket och jordbrukslandskapet har förändrats mycket de se-
naste hundra åren. Till de viktigaste förändringarna hör traktorise-
ringen och mekaniseringen vilket inneburit förändringar i produk-
tionsformer och möjliggjort stora brukningsenheter. Knappast 
någon bransch kan uppvisa en motsvarande produktivitetsökning. 
Ett familjejordbruk utan anställda kan idag bruka betydligt större 

marker eller ha mångdubbelt fler djur än tidigare generationer. 
Mjölkrobotar och ensilagebalar är några av de senaste förändring-
arna. För 150 år sedan arbetade 70 % av befolkningen med att 
producera livsmedel. Idag arbetar bara 1 % inom jordbruket. 
Medan det förr fanns många bönder i varje by kan en bonde idag 
bruka markerna i flera byar. Jon Rindberg är en av två bönder i 
Berge i Lockne socken. Förutom att han brukar hälften av marken 
i hembyn brukar han även nästan all mark i byarna Böle och 
Höviken i grannsocknen Bodsjö.

Detta gigantiska språng i jordbruksutvecklingen har haft bety-
delse för utnyttjandet av landskapet. Medan det äldre landskapet 
helt präglades av jordbrukets anspråk finns det idag en tydlig 
uppdelning på odlingsbar mark och skog. Två av äldre tiders mest 
dominerande markslag, den betade skogen och ängen, finns det 
bara rester kvar av. Många områden som tidigare betades eller 
där man förr slog för hö har växt igen. Gårdar har lagts ner, torp 
förfallit och många av de byggnader som stod ute i markerna har 
försvunnit eller står övergivna. De tidigare så vanliga trägärdes-
gårdarna har förlorat sin betydelse och finns bara i mindre ut-
sträckning kvar och hässjningen, som tidigare fanns överallt, har 
blivit en marginell företeelse.

Vad som kommer att hända med framtidens jordbruk vet vi 
inte. Det enda vi med säkerhet vet är att framtidens efterfrågan 
och krav kommer att förändra landskapet på nytt. För att inte för-
lora något som vi senare kommer att efterfråga måste man identi-
fiera de värden vi vill skall finnas kvar. Kommande generationer 
har också rätt till ett rikt och varierat odlingslandskap. 

Till de värden vi vill ha kvar hör odlingslandskapets alla små 
ekonomibyggnader och annan kulturved, som hässjevirke och trä-
gärdesgårdar. De har ofta förlorat sin forna betydelse, men har 
trots det en viktig betydelse i dagens landskap. Ett av dessa vär-
den är att de är bärare av biologiska värden.
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Kallbygden i Åre.
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Olika förutsättningar i södra och norra Sverige
Kulturlandskapet sägs ge människan identitet och förankring. Det 
beror inte minst på att odlingslandskapet skiljer sig åt mellan olika 
platser och att det öppna landskapet ger perspektiv och vyer. Man 
kan känna igen sig i ett landskap som man vuxit upp i eller bott i ett 
längre tag, men också få helt nya intryck genom att resa till platser 
med odlingslandskap som skiljer sig från de man är van vid. 

I Sverige finns en bland etnologer etablerad kulturgräns, den 
så kallade fäbodgränsen. Den skiljde södra Sveriges odlingsland-
skap från norra Sveriges. Fäbodgränsen gick från norra Uppland 
genom Bergslagen och ner mot Dalsland och norra Bohuslän. 
Namnet antyder att skillnaden var att det fanns fäbodar norr om 
gränsen men inte söder om den. Men också mycket annat kom att 
skilja sig åt. Norr om gränsen åt man mer ojäst bröd och söder om 
gränsen mer jäst bröd. I norr använde man sig mer av kärror och i 
söder mer av vagnar. Eken och adelsmannen gjorde halt vid grän-
sen. Till området med den mest intensiva fäboddriften hör 
Jämtlands län.

Trots att fäbodväsendet med levande fäbodar idag endast finns 
kvar på några få platser kan man fortfarande se om man befinner 
sig norr eller söder om fäbodgränsen. Den månghundraåriga in-
riktningen av jordbruket mot boskapsskötsel och de stora geogra-
fiska områden som bönderna utnyttjat i norr har gett några av 
landskapets mest karaktäristiska inslag: alla de små ekonomi-
byggnaderna som finns utanför gården. Orsaken till de många 
foderladorna ute i markerna var att det var lättare att transportera 
hem fodret på vintern när det skulle användas. För andra byggna-
der var det av brandskyddsskäl som man lade dem utanför går-
den. Andra gånger att man ville utnyttja topografiska fördelar i 
landskapet, som ett mindre vattenfall för att driva tröskverket. 
Även hässjningen av hö kom först att utvecklas i norr medan hank-
gärdgården fanns i hela landet, förutom i de allra sydligaste de-
larna. Jordbrukets inriktning har alltså gjort att det i norra Sverige 
finns betydligt mer trä kvar i odlingslandskapet än i södra 
Sverige. 

Bräckvallen i Klövsjö.
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Varför skall vi bevara träbyggnaderna? 
”Man måste veta vad man önskar sig för att få vad man vill ha” 
sjöng den svenska popgruppen Hoola Bandoola band på 1970-
talet.  För odlingslandskapets värden gäller det samma: man 
måste identifiera värdena för att de skall kunna finnas kvar. Till 
värden hör bland annat lador och trösklogar. Trots att deras prak-
tiska betydelse i dagens jordbruk inte är så stor finns det flera skäl 
till att de bör bevaras. 

Det första skälet för att bevara dem är historiska värden. Det är 
unikt i ett Västeuropeiskt perspektiv med ett odlingslandskap med 
så många och olika typer av små ekonomibyggnader. Det är fo-
derlador, trösklogar, smedjor, härbren och många andra typer av 
byggnader, som man kan finna långt utanför gårdstomten. På 
andra platser finns det en del ladlandskap, men inte den mångfald 
av byggnader som det norrländska landskapet uppvisar. 
Byggnaderna speglar byggnadskulturen från medeltid fram till 
idag och ger konkreta kopplingar mellan dagen landskap och en 
äldre jordbruksekonomi.

Det andra skälet är de upplevelsevärden byggnaderna har. 
Byggnaderna bidrar till att skapa bilden av det härjedalska och 
jämtländska landskapet. I turistbroschyrer och marknadsföring av 
Norrland är det påfallande hur ofta det finns bilder på odlingsland-
skap med byggnader i. De många små byggnaderna ger karaktär 
åt landskapet.

Det tredje skälet, nära förbundet med upplevelsevärdena, är 
att byggnaderna också har ett symbolvärde. De förknippas med 
Norrland och kan fungera som en symbol för denna landsända. 
De sammanfattar på ett konkret sätt jordbruket, skogen och män-
niskans roll i denna del av Sverige. Ladan och de andra små 
byggnaderna ger associationer till det norrländska landskapet. 

Det fjärde skälet är att byggnaderna tillsammans med gärdes-
gårdar och hässjevirke har stora naturvärden. Ladorna kallas  
ibland för ”Norrlands åkerholmar” i och med att de fungerar som 
refuger och reträttplatser för djur och växter som där finner en 
gynnsam livsmiljö. Det blir särskilt viktigt med dessa refuger i  
dagens jordbrukslandskap som utnyttjas effektivt. Byggnaderna 

Lada och gäss, Krokom.
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bidrar till den biologiska mångfalden och fungerar som spridnings-
vägar för djur och växter. För att det skall fungera bra är det viktigt 
att det finns många byggnader bevarade och att de är spridda i 
landskapet. Då ökar möjligheten för arterna att sprida sig och man 
undviker isolerade kolonier, som har större risk att försvinna.

Naturvärden och gamla träbyggnader 
Byggnaderna och dess miljöer kan sägas vara viktiga på två sätt 
för den biologiska mångfalden. Det första är att själva byggnaden 
med sitt trä och konstruktion är viktig för djur och växter. Det andra 
är att miljön runt omkring byggnaden kan vara en livsmiljö för vissa 
växter och djur. Naturligtvis samverkar de två också.

Det är framför allt lavar som växter på träbyggnaderna, men 
även en del mossor och svampar föredrar att växa på timmer och 
andra träkonstruktioner. Några av dem är sällsynta och upptagna 
på den så kallade rödlistan, en lista över utrotningshotade växter 
och djur i Sverige. 

På den oplöjda smala ren som ofta omger ladorna kan växter 
finna ett livsutrymme. Några av de arter som tillhör odlingslandska-
pet rika flora kan man finna här, som ängsskallra, prästkrage och 
liten blåklocka (förutsatt att man slår av renen samt tar bort den 
avslagna vegetationen).

Många insekter trivs också i och vid byggnaderna. De drar i sin 
tur till sig fåglar och andra djur som söker föda. Insekter, som 
gaddsteklar så som solitära bin och getingar, kan utnyttja gamla 
larvgångar i veden för att lägga ägg. (Dessa larvgångar fanns 
redan innan stocken blev timmer i byggnaden.) Särskilt många in-
sekter blir det när det också finns djur i husen som sommarladu-
gårdarna och här hittar många häckande fåglar mat till sina ungar. 
Den nordliga trädgnagaren, en � millimeter lång skalbagge, är röd-
listad och gynnas av att man bevarar äldre timrade trähus.

Även vilt som harar, rävar och grävlingar trivs under och runt 
dessa byggnader. I byggnaderna bor det ofta också fladdermöss.

För många fåglar utgör byggnaderna en plats för vila men 
också skydd och häckning. Ladusvalan, som namnet antyder, byg-
ger ofta sitt bo i landskapets enklare byggnader. Storspoven ses 
ofta sitta på taknocken och det är inte ovanligt att man ser rovfåg-
lar sitta och spana efter byten från taket.

Hermelin vid lada.

Ladusvala flyger in i sommarladugård.



9

Blåklocka vid lada.
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Björklada, Ramundberget.
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Många av de lavar som är hotade och knutna till kulturved finns 
idag främst i Jämtland och Dalarna. Särskilt det låglänta, kalkrika 
kambrosilurområdet kring Storsjön med omnejd och Siljansbygden 
är rika på sällsynta och hotade lavarter. De arter som förekommer 
där har tidigare funnits spridda i stora delar av Sverige, men är 
numera mer eller mindre försvunna från södra delarna av landet. I 
Jämtland och Dalarna finns de fortfarande kvar i förhoppningsvis 
livskraftiga populationer tack vare att man här har bevarat många 
gamla träbyggnader.

Timrade byggnader
Timrade byggnader är en mycket viktig växtplats för flera av de 
mest hotade lavarna i kulturlandskapet. På timmerlador finns näs-
tan alltid den rikaste lavfloran på de skuggade sidorna, de som 
vätter mot norr, nordost eller nordväst. Där blir miljön fuktigare, 
vilket ger förutsättningar för fler arter. På en gammal ladvägg kan 
man finna lavar av ett 50-tal olika arter. För många lavar är det 
viktigt att ladorna är omgivna av åkrar eller ligger vid en väg. Ligger 
ladorna i skogsmark, får de oftast samma lavarter som den omgi-
vande skogen. 

Brädlador
Brädladorna har oftast inte en lika rik lavflora som de timrade la-
dorna. Det beror på att brädladorna är yngre. Med tiden kommer 
sannolikt även brädladorna få en rik lavflora. Generellt har brädla-
dorna kortare livslängd än de timrade ladorna då konstruktionen 
inte är lika stabil.

Gammalt hässjevirke
Hässjor är numera ovanliga i det jämtländska landskapet. Med 
den ökande mekaniseringen under de senaste decennierna i jord-
bruket har hässjningen minskat i snabb takt. När man slutade häs-
sja så lade man ofta upp hässjevirket i högar på ett stenröse eller 
intill en lada, eller i så kallade ”res”. Kanske hade man tänkt an-
vända dem nästa år, men istället blev de liggande kvar. Efterhand 
som åren gått har lavar börjat växa på virket, och nu finns ofta en 
rik lavflora med många ovanliga arter, t ex vedorangelav, på virket. 
På sikt så kommer dock dessa högar att förmultna och försvinna. 
Men så länge de finns kvar utgör de en viktig växtplats för många 
lavar. 

Olika typer av kulturved



Två gamla timrade lador i Norderåsen, Lit, Jämtland. På ladornas nord-
västvända väggar finns en mycket rik lavflora. Här växer den sällsynta lad-
parasitspiken (se infälld bild), men också grådaggig kantlav. Den sist-
nämnda arten växer vanligtvis på sten men även på dammimpregnerade 
lador. 

Brädladan på bilden finns i byn Ede i närheten av Trångsviken, Jämtland. 
Ladan står solexponerat och öppet på en åker. På den västvända väggen 
växer ladlav (se infälld bild), luddig skägglav och vedrönnlav.

En hög med hässjevirke på ett litet stenröse i byn Ede utanför 
Trångsviken, Jämtland. På hässjevirket växer rikligt med vedorangelav (se 
infälld bild). Några rönnar och häggar ger skugga och näringsrikt dropp.

På denna gärdesgård intill en grusväg i närheten av Sösjö vid Bräcke, 
Jämtland växer många olika lavar, trots att den inte är särskilt gammal. 
Damm från vägen är viktigt för många av arterna som växer på denna 
gärdesgård.

1�
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Den kulturskapade veden skiljer sig på flera sätt från den ved som 
finns naturligt i skogsmark i form av lågor (liggande träd), hög-
stubbar och torrakor (stående döda träd som tappat barken). Vad 
är det då som gör att just kulturveden får en så unik flora av lavar, 
och vilka miljöfaktorer är med och skapar denna varierade och 
artrika lavflora? Här nedan beskrivs några viktiga faktorer.

Bearbetat trä
Kulturveden är oftast bearbetad på något sätt. Ladornas stockar 
är för det mesta bilade men kan också vara sågade. Gärdesgårdens 
slanor är ofta kluvna och barkade. Hur detta påverkar lavarna i 
detalj är okänt, men det finns två viktiga förklaringar till att lavarna 
trivs. För det första så exponeras en del av träet som normalt inte 
ligger i ytan, t ex kärnveden. För det andra så har inte denna yta 
hunnit koloniseras av svampar och andra organismer innan den 
exponerats, vilket ofta händer med naturlig ved. Den är därför mer 
mottaglig för lavarna.

Senvuxet gärdesgårdsvirke/hässjevirke
Gärdesgårdar och hässjevirke gjordes och görs än idag av sär-
skilt utvalda senvuxna träd. Att man väljer sådana träd är naturligt, 
eftersom man vill ha långa smala slanor utan grova kvistar. En 
gran med en diameter på � cm i brösthöjd kan vara 150 år gam-
mal! När virket är tätvuxet blir det mycket hårt och beständigt. Det 
gör att lavarna hinner etablera sig och växa länge på kulturveden, 
innan den börjar förmultna. 

Tak ger tid
Naturlig död ved är exponerad för regn, medan byggnaderna är 
skyddade av ett tak. Skyddet gör att byggnaderna kan finnas kvar 
mycket länge i landskapet utan att ruttna ned. Ju längre tid en 
byggnad finns kvar, desto längre tid finns det för lavarna att kolo-
nisera den. Gammal ved finns även i skogslandskapet, men har 
blivit alltmer ovanlig. 

Damm – mineralrikt, kalkrikt och näringsrikt
Den miljö som kulturveden finns i är ofta påverkad av damm. Det 
kan t ex vara ett gammalt härbre som står intill en byväg med grus-
beläggning. Vid torra förhållanden yr dammet omkring, och med 
tiden blir veden helt impregnerad av stenmjöl, små jordpartiklar 
och liknande. Lavfloran på dessa byggnader kan bli mycket artrik, 
med en blandning av arter som i normala fall växer på sten och 
arter som normalt växer på ved. 

I trakter med kalkrik berggrund eller jordmån blir också dammet 
som byggnaderna och gärdesgårdarna exponeras för kalkrikt. Denna 
kulturved blir extra intressant, eftersom den har en lavflora som skil-
jer sig från den som finns i trakter med surare jordmån/berggrund.

De flesta byggnader som beskrivs i denna broschyr finns i 
jordbrukslandskapet, och byggnaderna ligger ofta intill brukad 
jord, t ex intill en plöjd vall eller åker. Vid vårbruket, särskilt vid 
harvning, men även vid gödslingen, tillförs byggnaderna extra nä-
ring. Detta märks inte bara på byggnaderna, utan även på träd 
och stenar i denna miljö. Dessa har en helt annan lavflora än träd 
och stenar ute i skogen. En alltför kraftig påverkan av gödsling 
kan dock påverka lavfloran negativt.

Gärdesgårdar och staket
Gärdesgården är en mycket lämplig växtplats för lavarna som lätt 
kan sprida sig längs med den. Laven behöver inte ”hoppa” långt 
för att finna ett nytt lämpligt underlag att växa vidare på. Om inte 
hela gärdesgården byts ut när den börjar bli sämre, utan endast 
de sämsta delarna, så kommer lämpliga växtplatser (med rätt grad 
av ”murkenhet”) att hela tiden finnas kvar. På gärdesgårdar och  

 
staket kan ibland den sällsynta ladparasitspiken växa. Sådana 
fynd finns från 1�00-talet fram till våra dagar. Gärdesgårdar har 
en förhållandevis kort livslängd om man inte ”lappar och lagar” 
dem. De har därför inte bevarats i lika stor utsträckning som lador 
och andra timmerbyggnader. Glädjande nog har intresset ökat på 
senare år och många sätter nu upp nya gärdesgårdar.

Skillnader i exponering, dammimpregnering, näringsrikt krondropp etc.
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En timmerlada med brädslagna knutar i Lorås, Hammerdal, Jämtland. På 
brädor vid ladans grund under vinbärsbusken växer vedorangelav. 
Vinbärsbusken ger näringsrikt dropp, och takdropp ger extra fukt. 

Näringsrikt dropp
Ofta växer någon enstaka sälg, asp eller rönn vid stenrösen eller 
lador i landskapet. Kulturved som finns i anslutning till dessa träd 
får ofta en mer intressant lavflora än vad som finns i omgivningen. 
Orsaken är att aspar, sälgar, rönnar och vinbärsbuskar har en nä-
ringsrik bark. Bark och löv från de tre förstnämnda träden var tidi-
gare också ett mycket viktigt komplement till hö som vinterfoder 
till kreaturen. Att man valde asp, sälg och rönn var just för att de 
var så näringsrika. Marken under dessa trädslag får även ett bi-
drag, genom de näringsberikande regndropparna som faller från 
träden. Även takdropp är positivt för många lavar. När takdroppet 
träffar marken och skvätter upp mot ladans vägg tar det med sig 
lite material från marken intill ladan. 

Ljus och fukt
Många lador och andra byggnader ligger öppet och exponerat för 
ljus men också för fukt, i och med att de får ta emot både regn 
och kondenserande nattfukt. De flesta lavar gynnas av god till-
gång på ljus såväl som fukt och detta innebär att lador som ligger 
öppet i landskapet har en gynnsam växtmiljö för lavar. Miljön skil-
jer sig på olika sidor av en byggnad. Nordost eller nordvästväg-
garna har visat sig hysa flest arter, förmodligen för att de kan be-
hålla fukt längre. Sydväggen är i regel artfattig, miljön är troligen 
för torr och varm.

Timmerlada vid Kläppe, Oviken, Jämtland som står alldeles intill en grus-
väg. På ladan växer vedorangelav och finlav. Båda dessa arter gynnas av 
det kalkrika damm som kommer från grusvägen intill.
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Hässjevirke, Lillhärjåbygget.
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Varför är det fler arter på en gammal lada än på en ung lada? Två orsaker till detta är dels att det tar olika 
lång tid för olika arter att sprida sig till ladan, dels att kraven på växtplatsens miljö varierar mellan arterna. 
Lavar sprider sig med sporer (sexuellt) som bildas i fruktkroppar och/eller genom att små fragment lossnar 
från bålen. I början koloniseras ladan av vanliga arter som har lätt att sprida sig, de kanske finns alldeles i 
närheten, och de växer på många olika slags underlag. Med tiden när ytveden blivit lite luckrare börjar även 
de mer krävande och svårspridda arterna kolonisera ladan. Att de är sällsynta innebär i sig att de kan ta 
längre tid att sprida sig genom att färre spridningspartiklar är i omlopp. Kanske det skulle kunna se ut på 
detta vis:

1750  Ladan byggs
1770   De första lavarna börjar kolonisera ladan, t ex gärdesgårdskantlav och blåslav
1��0  Ladlaven börjar växa på ladans sydöstra knut
1��5  En spor av gul dropplav lyckas börja växa på ladan
1�95  Ladkantlav etablerar sig på ladans nordvägg
19�0  Ladparasitspik börjar parasitera på ladkantlaven
1955   Grådaggig kantlav koloniserar på ladans västvägg, tack vare att en grusväg går alldeles förbi ladan
195�  Varglav etablerar sig på ladans gamla spåntak
197�   Spåntaket på ladan byts ut mot plåttak, men varglaven växer numera även på ladans sydostvägg
19�7  Vedorangelaven etablerar sig på ladans nordvästvägg
�007   På ladan växer nu totalt �5 olika lavar, varav flera är mycket sällsynta i det omgivande landskapet

I det gamla jordbrukslandskapet fanns det gott om växtplatser för lavarna, och de kunde ganska lätt sprida 
sig mellan närbelägna gärdesgårdar, spåntak och lador. Idag är det ofta långt mellan lämpliga växtplatser, 
och även om en lada är lämplig som växtplats, är det inte säkert att lavarna har kunnat sprida sig dit. 
Avståndet är kanske för stort. Om man spar och underhåller lador, gärdesgårdar och andra träbyggnader 
spritt i landskapet, underlättar man även för arternas spridning. Det finns också ett kontinuitetsglapp i pro-
duktion av nya timmerbyggnader i odlingslandskapet. Under de sista hundra åren har nyproduktionen i det 
närmaste upphört. I södra Sverige råder samma problem för sällsynta lavar knutna till gammel-ekar. Det 
finns brist på halvgamla ekar för arterna att sprida sig till när de gamla faller.

Spridning i landskapet
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Klövsjö
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Några lavarter har minskande populationer eller så små populatio-
ner att de är upptagna på den nationella listan över hotade arter i 
Sverige, den så kallade rödlistan [www.artdata.slu.se]. Här pre-
senteras tre av de lite ovanligare arterna mer utförligt. 

Vedorangelav och ladparasitspik ingår i åtgärdsprogrammen 
för hotade arter (ÅGP) för lavar på kulturved, vilket är ett projekt i 
syfte att skydda, sköta och övervaka förekomster med skydds-
värda arter. Projektet drivs nationellt av Naturvårdsverket och 
Länsstyrelserna i varje län ansvarar för inventeringar, skötselåtgär-
der m.m. av dessa arter.

Varglav – Letharia vulpina
Utseende
Varglaven är kanske en av de mest välbekanta lavarna på kultur-
ved. Med sin braskande gulgröna färg och stora buskformade 
växtsätt är den omisskännlig och syns på långt håll. Sitt namn har 
den fått av att den i äldre tider användes för att förgifta och döda 
vargar. Varglaven är nämligen giftig och genom att blanda laven 
med krossat glas och slaktrester (åtlar) lockades vargarna att äta 
en sista dödlig måltid.

Livsmiljö
Varglaven förekommer på allt från timmerlador till yngre brädlador. 
Veden är obehandlad eller rödmålad. Till skillnad från många 
andra lavar på kulturved klarar den ett mer solexponerat och syd-
vänt läge. Varglaven är därför inte ovanlig på gamla spåntak där 
den ibland kan täcka stora ytor. Det finns äldre uppgifter på att 
taken till de äldre kyrkorna i Brunflo, Ås och Näskott i Jämtland 

lyste gulgröna av varglav i mitten av 1�00-talet. Sina naturliga fö-
rekomster har varglaven på framför allt torrakor av tall på myrar 
och denna silhuett är ett klassiskt motiv för många naturbilder från 
norra Sverige.

Utbredning 
Varglaven har tidigare funnits i stora delar av Sverige men har 
idag sin huvudutbredning i nordvästra Dalarna. I Jämtlands län fö-
rekommer den mest frekvent i Härjedalen.

Varglaven är fridlyst i hela Sverige vilket innebär att det är för-
bjudet att plocka eller på annat sätt ta bort eller skada vilt levande 
exemplar av arten. Den är också rödlistad i kategorin missgynnad 
(NT).

Vedorangelav – Caloplaca furfuracea
Utseende
Mörkt orangefärgade till djupröda och millimeterstora prickar med 
en liten kant som växer på en mörkt militärgrön till nästan svart 
och smågrynig yta på veden.

Livsmiljö
Vedorangelaven tycks gynnas något av svagt näringsrika miljöer 
och återfinns oftast på gamla hässjestolpar vilka står lutade mot 
någon asp eller rönn där det näringsrika krondroppet från dessa 
träd ger en näringsrik livsmiljö. Mer sällsynt växer den också på de 
nedre stockarna av byggnader där vinbärsbuskar etc. står i närhe-
ten av husväggen. Åldern på veden behöver inte vara mer än ca 
100 år.

Några lavar som lever på  
byggnader och hägnader av trä
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VaD är EN LaV?

•  En lav består egentligen av två olika organismer som 
lever tillsammans – en alg och en svamp. Denna sk. 
symbios innebär att svampen ger algen skydd och 
en fuktig miljö att växa i samt mineralämnen. Algen i 
sin tur ger svampen näring och energi från sin foto-
syntes.

•   Lavar kan vara buskformiga och uppstickande från 
underlaget (som varglav), tillplattade och bladfor-
miga (som skrynkellav) eller skorpformiga och helt 
fästa vid underlaget (som vedorangelav). 

•   I Sverige finns mer än �000 arter lavar.
•   Spridning och förökning sker antingen genom spo-

rer, vilket är svampens spridningssätt, eller genom 
fragmentering då små delar av lavens bål (algen och 
svampen) lossnar och sprids med vinden, fåglar eller 
insekter etc. till ny växtplats.

•   Lavar växer generellt sätt mycket långsamt och vissa 
individer har visat sig vara uppåt 9000 år gamla! 
Därmed kan man gott säga att lavarna på en gammal 
byggnad är en del av dess historia som inte bör tas 
bort. 

•   Lavar bidrar inte direkt till att bryta ner träet och 
veden den växer på. Däremot kan stora påväxter av 
busk- och bladlavar hålla kvar fuktigheten något efter 
regn. Om byggnaden står öppet och omgivande 
igenväxningsvegetation hålls undan torkar dock 
veden upp snabbt igen.

Vedorangelav  
– Caloplaca furfuracea 

Varglav  
– Letharia vulpina
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Kalkdamm och mineralrikt damm från närliggande grusvägar och 
åkermarker gynnar sannolikt vedorangelaven och de flesta fynden 
i Jämtland är gjorda i Storsjöbygden där berggrunden är kalkrik. 

Vedorangelaven kräver en ljusöppen men inte helt solexpone-
rad miljö varför den oftast återfinns på den nordvända sidan av 
träbyggnaderna. 

Utbredning 
Vedorangelaven var tidigare känd från Öland, Gotland, Uppland, 
Dalarna och Jämtland men är på senare tid endast funnen i de två 
senare landskapen. De flesta kända förekomsterna finns idag i 
Jämtlands län i Storsjöbygden. Vedorangelaven är rödlistad i kate-
gorin Starkt hotad (EN).

Ladparasitspik – Sphinctrina anglica
Utseende
Ladparasitspiken är egentligen en liten svamp som växter parasi-
tiskt på en annan lav (en skorplav som heter ladkantlav, 
Protoparmelia oleagina). Svampen är de knappnålsformade de-
larna och skorplaven den parasiterar på är den mjöliga ytan. 
Ladparasitspiken är en riktig doldis bland lavar på kulturveden. 
För ett otränat öga är den mycket lätt att missa. Men under en 
lupp är den lätt att känna igen med sina små, max en halv millime-
ter höga, svarta och glänsande blanka knappnålar som växer upp 
ur en gråbrun mjölig yta på veden. 

Även andra knappnålsliknande skorplavar (t ex grön spiklav) 
förekommer ibland på kulturved, men de är oftast klart större och 
har heller inte ladparasitspikens helsvarta och glänsande färg.

Livsmiljö
Ladparasitspiken hittar man nästan bara på den allra äldsta kultur-
veden. Gamla timrade härbren och ängslador är de vanligaste 
substraten. Förekomster på brädlador är mycket mer ovanligt men 
äldre fynd finns på hässjestolpar. Den förekommer nästan alltid på 
den vägg som vätter mot norr eller nordöst och kombinationen av 
ett ljusöppet men inte solexponerat läge är det mest gynnsamma 
för arten.

Utbredning 
Ladparasitspiken är idag mycket ovanlig i Sverige med spar-
samma förekomster i Jämtland, Dalarna och på Öland. Tidigare 
fanns den på flera håll i södra Sverige men är idag helt utgången 
därifrån. Även i Jämtlands län ansågs den tidigare vara försvun-
nen, men de senaste åren har den glädjande nog återfunnits på 
ca 15 olika platser. De flesta fynden har gjorts i Storsjöbygden 
där de gamla timrade byggnaderna är relativt vanliga i det öppna 
odlingslandskapet. Ladparasitspiken är rödlistad i kategorin Akut 
hotad (CR).

Fler exempel på lavar man kan hitta på kulturved
Till höger visas exempel på andra arter som man kan hitta på 
kulturved. De flesta arterna är relativt allmänna men ladlav, och 
framförallt, gul dropplav och grenlav är klart mer sällsynta arter på 
kulturved.

Målning, tjärning eller annan behandling av träet missgynnar 
de flesta lavarterna. Ett undantag är dock vedspricklav Acarospora 
anomala, en mycket sällsynt skorplav som endast är funnen på 
byggnader målade med Falu rödfärg. Byggnaderna är målade för 
länge sedan och rödfärgen kan idag endast anas som ett tunt rött 
lager på väggen. Om vedspricklaven föredrar denna miljö eller 
helt enkelt klarar av att överleva trots målning är dock lite oklart.

Ladparasitspik  
– Sphinctrina anglica
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Brämlav  
– Cetraria chlorophylla

Flarnlav  
– Hypocenomyce scalaris

Gärdesgårdskantlav  
– Lecanora varia

Granlav  
– Vulpicida pinastri

Grenlav  
– Evernia mesomorpha

Gul dropplav  
– Cliostomum corrugatum

Ladlav  
– Cyphelium tigillare

Nordlig kantlav
– Lecanora circumborealis 

Luddig skägglav  
– Usnea hirta

Tagellav  
– Bryoria sp.

Skrynkellav  
– Parmelia sulcata

Sotlav  
– Cyphelium inquinans

Ägglav  
– Candelariella vitellina

Vedlav  
– Parmeliopsis hyperopta

Stoftlav  
– Physcia caesia

Thelomma  
– Thelomma ocellatum
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Renovering av byggnader, Lillåsvallen, Ljusnedal.
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Att renovera lador och logar behöver inte vara så komplicerat. 
Mycket klarar den händiga att göra själv eller tillsammans med 
någon. Andra gånger kan det vara mer komplicerat och man bör 
söka hjälp. Framför allt de stora byggnaderna kan vara svåra att 
hantera utan professionell hjälp. Nedan kommer några enkla råd 
att ges. De inriktar sig på det viktigaste man bör tänka på och gäl-
ler generella åtgärder. Vidare kommer några råd att ges för den 
som har en byggnad med särskilt värdefulla lavar.

allmänt om restaureringsåtgärder 
Runt huset: Se till att det inte växer högt gräs eller buskar för 
nära huset. Det hindrar torkning av fasader och kan på sikt leda till 
rötskador. Om det står större träd i närheten bör de tas ner om 
det är så att de släpper för mycket löv eller barr på taken. Grenar 
som skaver mot ett hus bör kapas av. Vissa träd och buskar kan 
stimulera lavbildningen på byggnaden, men tänk på att fasaden 
mår bäst om den hålls torr och fri från fukt.

Tak: Se alltid till att taket är helt på byggnaden. Detta är det ef-
fektivaste sättet att få byggnaden att överleva. Det har funnits 
många olika typer av takmaterial. Taktäckningen har förändrats 
över tiden och skilda geografiska områden har haft olika taktäck-
ning. I fjällen har till exempel torvtak varit vanliga. Utmärkande är 
också att taktäckning på gamla byggnader kan ha ändrats flera 
gånger. Byggnaden kan ha fått ett vedtak i början av 1�00-talet. 
Det har senare bytts ut till spån kring sekelskiftet 1900 och på 
19�0-talet lade man pannplåt istället.

Det mest beständiga takmaterialet idag är plåt och det är ofta 
ett bra alternativ att lägga plåt på taket. De enklare ekonomibygg-
naderna står ofta så till att man inte har tillsyn över dem så ofta. 

Fördelen med plåttak är att det håller lång tid och risken för att det 
skall börja läcka in vatten är liten om man lagt det riktigt. 
Pannplåten som förr var så vanlig på ekonomibyggnaderna nytill-
verkas fortfarande och ger ett bra och slitstarkt tak. 

Spån, ved och torvtak är traditionella taktäckningsmaterial i 
Jämtlands län och spån och torv har använt långt in på 1900-talet. 
Genom att fortsätta att använda dem bidrar man till ett mer upple-
velserikt landskap och man bevarar kunskapen om äldre tekniker. 
Det kan faktiskt vara ganska kul att någon gång prova på att lägga 
ett spåntak. 

Grunden: Se till att byggnaden står högt och att det finns bra 
grundstenar. Det skall vara minst 10-�0 centimeter mellan markni-
vån och träkonstruktionen.  Byggnaden kan höjas för att uppnå 
detta men ofta är det lättare att slänta av marken mot huset.  

Syllstockar: För att byggnaden skall ha bra stabilitet måste syll-
stockarna (stockarna längst ner på byggnaden) vara hela. Det 
händer ofta att just syllen har fått sådana skador att den måste 
bytas. Är det bara syllstockarna som skall bytas görs det bäst un-
derifrån. Alltså utan att man plockar ner byggnaden. Detta görs 
enklast med hjälp av en vanlig domkraft. I hus med regelstommar 
är det nästan ännu viktigare att syllen är hel. En skadad syllstock 
kan göra att hela byggnaden mister sin stabilitet och panelen är 
ofta fäst i syllen. 

Väggband: Även väggbanden (översta stocken i långväggen på 
timrade hus) kan ha skador om t.ex. taket inte har varit helt tätt. Är 
man tvungen att byta taket på grund av detta kan dessa stockar 
bytas samtidigt.

Restaureringsråd
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Spåntak, Lillhärjåbygget.

Nya stockar, Rockvallen, Bruksvallarna.

Frilagd grund och syll, Johankölen, Klövsjö.

Renoverad lada vid Lillhärjån.
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Fasader: I timrade hus fungerar väggarna som skivkonstruktio-
ner och alla intimrade bjälkar och takåsar bidrar till skivkonstruk-
tionens stabilitet. Man skall därför undvika att ta upp nya öpp-
ningar då det kan påverka husets stabilitet. Mindre skador i timret, 
t ex torrsprickor som har blivit rötfickor eller är på väg att bli, kan 
man laga genom att skarva in nytt virke eller genom att dränera 
dem. Är det enstaka stockar som är dåliga kan de bytas utan att 
man plockar ner bygganden. Även här använder man sig av dom-
kraft. Har fasaden omfattande skador kan det vara idé att slå panel 
på den eller de sidor som har skador (har man värdefulla lavar på 
just denna sida bör man kontakta Länsstyrelsen för råd). Ofta är 
någon av fasaderna mer utsatta än de andra och har därför mer 
skador. Har några av timmerstockarna börjat kalva ut kan man sta-
bilisera väggen med förstyvningsbjälkar som sätts på var sin sida 
om väggen och de dras fast med bultar. Tänk på att hålen för 
bulten måste vara avlånga i höjdled så att liggtimret har rörelse-
mån uppåt och nedåt.

I byggnader med stolpverkskonstruktioner (regelverk) och 
klädda med panel skall man se till att panelen alltid är hel. 
Komplettera med nya panelbrädor där det behövs eller efterspika 
de brädor som lossnat. Är panelen rötskada längst ner kan man 
ofta bara byta den nedersta delen av panelen. 

Målning: Har byggnaden tidigare varit målad kan man göra det 
på nytt. I nästan alla fall har fasaderna då varit målad med Falu 
rödfärg. Har byggnaden inte tidigare varit målade bör den lämnas 
omålad. Tjärning av byggnader har inte varit vanligt i Jämtland och 
bör undvikas då det kan utplåna lavsamhället på byggnaderna. 
Portar, luckor och omfattningar kring öppningarna kan på härbren 
och logar och andra mer påkostade byggnader vara målade med 
linoljefärg. Andra portar kan ha varit tjärade. 

Färgen på fasaderna har mest varit en fråga om utseende, det 
visade att man skötte sina hus och de syntes i landskapet, men 
färgen har också en viss betydelse för bevarandet. Det är tydli-
gast på brädlador med tunnare väggar men också luckor och om-

fattningar kring luckor och andra öppningar mår bra av färgen. 
Timrade väggar klarar sig bra utan färg. Om man misstänker att 
man har särskilt värdefulla lavar på byggnaden bör man tänka sig 
för innan man målar om. 

Var försiktig
En sjukdom man kan få när man städar ut äldre hus är sorkpest. 
Sorkpesten, Nephropathia epidemica, börjar som en influensa 
med hög feber, muskelvärk och magont. Sjukdomen finns i 
Sverige bara norr om Dalälven och den sprids via skogssorkens 
avföring. Man kan få den när man städar sommarstugan på våren, 
när man jobbar med ved eller med hö. I gamla lador skall man vara 
försiktig när man tar ut hö som legat under flera år. Man bör därför 
använda munskydd och handskar när man städar ut byggnaden 
innan renovering. De flesta fall av sjukdomen inträffar på våren. 
Under de första månaderna år �007 inträffade den största epide-
min sedan man börjat registrera antalet fall i mitten av 19�0-talet 
och en förklaring kan vara den milda vintern.

När kultur och natur krockar
I nästan alla fall kan man restaurera byggnaden och bevara de 
lavar som växer på den. Men det kan finnas situationer när man 
måste göra ett val. Det kan till exempel gälla ett spåntak med riklig 
förekomst av varglav där taket är i så dåligt skick att det finns risk 
för att vatten kommer att tränga igenom. I ett sådant fall måste 
man välja att renovera taket. Är endast spånet trasigt på några 
ställen kan man välja att ersätta trasiga spån med nya på just det 
ställena. Det vanliga är dock att hela taket måste bytas. 

Helst skall man byta till ett nytt spåntak. Kan man inte det får 
man lägga på plåt. Det räddar i alla fall byggnaden. För att låta 
lavarna leva vidare bör man placera det gamla taket i närheten av 
ladan och inte elda upp resterna. Att inte byta taket, för att lavarna 
skall leva vidare, innebär bara en kort överlevnad för lavarna. Utan 
tak försvinner byggnaden tämligen snart och därmed också lavar-
nas förutsättningar till fortsatt liv.
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Ett annat exempel där man kan ställas inför ett val är när reglerna 
i en miljöersättning ställs emot bevarande av en hotad art. Det 
växer buskar och träd runt en byggnad, på den växer också en 
sällsynt lav. I miljöersättningen finns ett skötselkrav där man ska ta 
bort igenväxningen. Med igenväxning avses buskar och träd som 
etablerat sig på grund av utebliven hävd. Är det dokumenterat att 
det växer en hotad lav på byggnaden och att den gynnas av att 
man spar buskar och träd så ska man göra det. 

Upplever man att det finns en konflikt mellan natur och kultur 
och inte riktigt vet hur man skall lösa den kan man alltid kontakta 
Länsstyrelsen för att få rådgivning (se under Mer information). 

När allt hopp är ute
Ibland är det för sent att renovera. Byggnaden är utom allt hopp 
och taket är borta för länge sedan. Det kostar för mycket att reno-
vera. Istället för att städa bort resterna eller bränna upp det som 
är kvar bör man låta byggnaden försvinna bort i naturens egen 
takt. Under de år det tar att bryta ner virket kan de arter av lavar 
och mossor som gynnas av denna nedbrutna ved få en chans att 
leva där.

Men man måste tänka på att djur eller människor kan skada sig 
på resterna av en gammal byggnad. Om den förfallna byggnaden 
är belägen i en beteshage kan det vara bra att hägna in den.
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Det finns flera möjligheter till att både få ekonomisk hjälp och rådgivning, för att renovera sina 
ekonomibyggnader.

Landsbygdsprogrammet 2007–2013
För den som vill rusta sin enklare ekonomibyggnad kommer det från år �00� att finnas en ny 
ersättning att söka inom landsbygdsprogrammet och utvald miljö. Syftet med ersättningen är 
att man med enkla underhållsåtgärder förlänger livslängden på husen. Det går också att söka 
projektstöd för att bevara natur- och kulturarvet. Mer information finns på Länsstyrelsen hem-
sida www.z.lst.se. 

Byggnadsvårdsbidrag
Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion får varje år anslag från Riksantikvarieämbetet för bl a bygg-
nadsvårdsinsatser. Anslaget är begränsat och används i första hand för restaureringar av  
länets byggnadsminnen och till särskilda satsningar. Ansökningsblanketter finns på 
Länsstyrelsens hemsida. Kontakta gärna byggnadsantikvarie på kulturmiljöfunktionen som nås 
genom Länsstyrelsen växel 0��-1� �0 00 innan du ansöker.  

rådgivning
Jämtlands läns museum, kulturhistoriska sektionen erbjuder rådgivning i byggnadsvård. 
Kontakta Jämtlands läns museum på telefon 0��-15 01 00 och fråga efter en byggnads- 
antikvarie, eller gå in på museets hemsida www.jamtli.com. 

Du kan också få rådgivning genom Länsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt Rikare  
odlingslandskap. Kontakta Länsstyrelsens växel 0��-1� �0 00 för mer information. 

Har du frågor om lavar eller andra naturvärden kopplat till träbyggnader och kulturved kontakta 
Länsstyrelsens naturskyddsfunktion som nås genom Länsstyrelsens växel 0��-1� �0 00.  
De kan även lämna uppgifter om det finns fynd av skyddsvärda lavar på just din byggnad.

Broschyren är gemensamt producerad av naturvården och kulturmiljö och Levande Landskap på 
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Texterna är skrivna av Jesper Larsson, Fredrik Jonsson, Tobias Ekendahl  
och Eva Karlsson. Bilderna är tagna av Lars-Olof Hallberg (s. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, s. 19: varglav,  
s. 22, 24, 26 samt 28), Fredrik Jonsson (s. 12: bakgrundsbilder samt vedorangelav, s. 14, s. 19: vedorange-
lav, s. 21 gul dropplav och stoftlav), Tobias Ekendahl (s. 21: brämlav, flarnlav, gärdesgårdskantlav, granlav, 
grenlav, nordlig kantlav, luddig skägglav, tagellav, skrynkellav, sotlav, thelomma, vedlav och ägglav), Carl-
Johan Wikström (s. 12 och 20: ladparasitspik), Per Larsson (s. 21: ladlav) och Jesper Larsson (s. 2 och 3).  
Grafisk form och produktion: Syre Reklambyrå. Tryck: Berndtssons Tryckeri 2007. ISBN 978-91-85123-10-0.
Logotyp-illustratör, Åtgärdsprogram för hotade arter: Torbjörn Högvall.
Omslagsbilder: s. 1, varglav på lada, Klövsjö, s. 28, jorduggla på ladtak, Hoverberg.

Mer information
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