
 
På gammalt obehandlat trä kan man hitta olika lavar. En del av dessa är mycket säll-
synta, eftersom torrakor som de växer på naturligt, blivit en sällsynthet i skogen. Flera 
arter finns idag nästan bara kvar på gamla träbyggnader, gärdsgårdsstolpar och liknande, 
men även den här typen av substrat har minskat mycket. 
 
På Gotland finns två mycket snarlika arter, ladlav och sydlig ladlav, som främst hittas på 
strandbodar och som båda är rödlistade.  
 
De här arterna hotas av att byggnader med gammalt obehandlat trä blir allt sällsyntare. 
Ett hot är att byggnader och gärdsgårdar förfaller, ett annat att de renoveras och målas, 
vilket gör att träet inte längre är lämpligt för lavarna.  

Vad är ett åtgärdsprogram? 
Åtgärdsprogram tas för närvarande fram för en mängd hotade arter som behöver särskilda åtgärder 
för att kunna bevaras för framtiden. Åtgärdsprogrammet för kransalger i brackvatten och hav tas 
fram av länsstyrelsen i Stockholms län, och för åtgärderna på Gotland ansvarar länsstyrelsen på 
Gotland. Det finns att ladda ner på naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se. 
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Hotade lavar på kulturved 

Sydlig ladlav är klassad som akut hotad i 
Sverige. Den var tidigare spridd i hela södra 
Sverige, upp till Hälsingland, men är nu 
endast känd från några enstaka ställen i 
Gästrikland, Skåne, Småland och Gotland. 
På Gotland finns bland annat på Fårö, 
Koviks fiskeläge, och Vitvärs fiskeläge.  
  
Ladlav är klassad som nära hotad. Den är 
spridd över hela Sverige och förekommer 
både på kulturved och på naturliga torrakor. 
Liksom den sydliga ladlaven har den mins-
kat mycket. På Gotland är den en stor säll-
synthet och är bara funnen på enstaka plat-
ser på Fårö och Gotska sandön.  

Kontakt 
Annika Forsslund , 010-223 93 70 annika.forsslund@lansstyrelsen.se 
David Lundgren, 010-223 92 67 david.lundgren@lansstyrelsen.se 
Koordinatorer, åtgärdsprogram för  hotade arter 
 www.lansstyrelsen.se/gotland 

 

Har du en bod i ett gotländsk fiskeläge, 

och vill veta mer, kontakta gärna oss!  

mailto:oskar.kullingsjo@i.lst.se

