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Lavfloran på Stora Bornö
- SLF:s höstexkursion 2013

SLF:s höstexkursion arrangerades tillsammans med ArtDataban-
ken och hölls på Stora Bornö i Gullmarsfjorden i Bohuslän. Vi bod-
de mycket trevligt på Stora Bornö havsforskningsstation. Denna 
och en mycket användbar båt vi fick disponera av Bornöstiftelsen. 
Lavexkursionen blandades med matlagning och lite fågelskådan-
de. Vi besökte allt från bokskog till klippväggar och havsstränder 
varför artlistan blev lång, hela 284 arter men Bohuslän är väl in-
venterat och bland lavarna är bara Bacidia trachona, Brianaria 
lutulata och Rinodina interpolata nya landskapsfynd. Bland lav-
parasiterna är Marchandiomyces corallinus (på färglav Parmelia 
saxatilis) och Skyttea gregaria (på grynig blodlav Violella fucata)  
nya för Bohuslän.

Deltagare: Ulf Arup, Toni Berglund, 
Samantha Fernandez-Brime, Lars 
Fröberg, Janolof Hermansson, Svante 
Hultengren, Fredrik Jonsson, Jon Klep-
sland, Mats Lindqvist, Nils-Otto Nils-
son, Göran Thor och Martin Westberg.

Forskningsstationen på Stora Bornö 
(www.bornoinstitute.o.se) byggdes år 
1902 och ligger på en utskjutande klip-
pa med magnifik utsikt över delar av 
Gullmarsfjorden. Tidigare bodde flera 
personer här året om och forsknings-
verksamheten var intensiv men numera 
förvaltas byggnaden av Bornöstiftelsen 
och det sker begränsat med forskning. 
Huset är delvis bevarat i ursprungsskick 
med specialbyggda möbler i jugendstil. 
Få lichenologer har besökt Stora Bornö 

och samlat lavar. I de officiella herbari-
erna finns enbart en handfull kollekter 
som är sökbara via internet. I Uppsala 
(UPS) finns det sju kollekter, en kol-
lekt insamlad av Mats Lindqvist 1989 
(strutskinnlav Scytinium palmatum) 
och sex kollekter insamlade av Bo H. 
Svenonius 1944 (brun franslav Anap-
tychia runcinata, bäcklav Dermatocar-
pon luridum, bårdlav Nephroma parile, 
mörk kranslav Phaeophyscia sciastra, 
stoftlav Physcia caesia och Verrucaria 
sp.). I Stockholm (S) finns en kollekt 
insamlad av Magnus E. Fries 1944 
(norrlandslav Nephroma arcticum). 
Intressant är att Fries och Svenonius 
besökte Stora Bornö samma dag (11 
juli 1944) – sannolikt på en gemensam 
exkursion. I övriga herbarier hittades 
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inga kollekter. I två rapporter publice-
rade före bildandet av naturreservatet 
Stora Bornö rapporteras ett femtiotal 
intressantare arter av lavar (Hultengren 
& Lindqvist 2004, Hultengren m.fl. 
2007), bl.a. jättelav Lobaria amplis-
sima och örtlav L virens.

Torsdag 3 oktober
På eftermiddagen sammanstrålade 
de flesta av oss vid järnvägstationen 
i Stenungsund varefter vi inhandlade 
mat och dryck innan vi for i bilar till 
bryggan i Holma dit också ett par av 
deltagarna anlände med egna bilar. Vi 
lastade över oss själva och vår packning 
till forskningsstationens båt och Svante 
tog oss över till västra sidan av Stora 
Bornö belägen mitt i Gullmarsfjorden. 
Under den korta båtresan noterade vi 
en ung havsörn som flög över fjorden. 
Vi inrättade oss i forskningsstationen 
och gav oss omedelbart ut för att leta 
lavar på bergväggarna utmed stigen 
mot hängbryggan strax N om stationen. 
Under tiden lagade Göran middag åt 

oss (tärnad aubergine stekt i olivolja 
som fick puttra ett tag i ugnen med en 
sås av getost, crème fraiche och mjölk 
smaksatt med mynta vilket serverades 
med ris) och efter det avslutades midda-
gen med saffranspannkaka, vispgrädde 
och sylt. På kvällen stod Svante för en 
genomgång av vegetationen och lavflo-
ran på ön. Stora Bornö, med undantag 
för tomten med forskningsstationen, 
blev naturreservat 2010. Delar av ön 
täcktes då av granplanteringar vilka i 
stor utsträckning avverkades i samband 
med bildandet av naturreservatet. Syf-
tet med detta är att på lång sikt skapa 
spridningsmöjligheter och bättre villkor 
för de många rödlistade arter som finns 
på ön genom att skapa större arealer av 
bohusländsk kustlövskog dit arter som 
jättelav ska kunna sprida sig. Sent på 
kvällen efter genomgången lyssnade 
vi på en berguv som hoade i närheten 
av huset.

Fredag 4 oktober
På morgonen delade vi upp oss i två 

Fig. 1. Vy från huset där vi bodde mot nordost. Klipporna på bilden hyser bl.a. Rhi-
zocarpon timdalii och en Buellia som visade sig vara svårbestämd. Foto: U. Arup.
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grupper. En grupp åkte båt mot syd-
spetsen medan andra gruppen vandrade 
österut över ön mot Källviken ungefär 
mitt på ön på östra stranden och tittade 
på de lövskogsfragment (bok och ek) 
som finns kvar. I Källviken möttes de 
två grupperna och åt lunch varefter den 
grupp som tidigare åkt båt vandrade 
tillbaka till forskningsstationen medan 
den andra gruppen åkte båt tillbaka och 
stannade på i stort sett på samma ställen 
som förmiddagsgruppen. 

Hummersäsongen hade börjat och bå-
ten fick köra slalom mellan bojarna till 
alla hummertinor som kantade strän-
derna. På morgonen gjorde båtgänget 
sitt första stopp vid norra delen av 
Saltvik på västra sidan av ön och letade 
lavar i skogen och på strandklipporna 
som delvis bestod av järn- och koppar-
rik sten. Här fanns det gott om lavar 
med små svarta apothecier som klipp-

skivlav Buellia aethalea, Clauzadeana 
macula, Lecidea promixta, grusdynlav 
Micarea erratica, svedskivlav Miriqui-
dica deusta, Miriquidica leucophaea 
och honlav Polysporina simplex. På 
en översilad strandhäll hittade vi en 
vacker blågröning som med stor san-
nolikhet är Pyrenopsis subareolata. I 
hällmarkstallskogen ovanför strand-
hällarna draperades träden av blekt 
gulmjöl Chrysothrix flavovirens vilken 
visade att vi befann oss i en skärgård. 
I södra delen av Saltvik ligger en liten 
bokskog i vilken det, trots att skogen 
är nordlig, fanns bokskogsarterna 
bokkantlav Lecanora glabrata och 
bokvårtlav Pyrenula nitida men även 
slät fjällav Agonimia allobata, liten 
lundlav Bacidia phacodes, skorpmus-
sellav Lauderlindsaya acroglypta, 
och blemlavsklotter Zwackhia viridis. 
Morgongänget som promenerade över 
ön ägnade den mesta tiden åt den 

Fig. 2. Den gamla forskningsstationen på västsidan av ön. Foto: U. Arup
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epifytiska lavfloran och skådade arter 
som lunglav Lobaria pulmonaria, jät-
telav Lobaria amplissima och örtlav 
Lobaria virens. 

Längst i söder, 2 km från forskningssta-
tionen utgör Hansholmen sydspetsen av 
Stora Bornö och här tillbringade båda 
grupperna en längre stund. Vi noterade 
många typiska arter för strandklippor 
som t.ex. atlantspricklav Acarospora 
molybdina, brun franslav Anaptychia 
runcinata, tånglav Lichina confinis och 
Xanthoria aureola. Ett mer udda fynd 
var mussellav Normandina pulchella 
som växte på humus i en klippskreva. 
Gruppen som var där före lunch upp-
täckte efter en stund att vår båt gett 
sig iväg ut i fjorden på egen hand och 
Svante fick sig en svalkande simtur 
bland maneterna när han hämtade in 
den.

Vid Källviken tittade båda grupperna 
efter lunchen på strandklippor och en 
bergvägg nära stranden. På bergväggen 
noterades en del på västkusten relativt 
vanliga arter som t.ex. skuggklotterlav 
Gyrographa gyrocarpa, Lecanora 
subcarnea, Porpidia grisea och rosen-
porina Porina lectissima men här dök 

Fig. 3. Fredrik, Svante och Janolof gör sig redo för en båttur. Foto: U. Arup.

Fig. 4. Acarospora molbydina. Foto. U. 
Arup.
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också första nya arten för Bohuslän 
upp, skuggdynlav Brianaria lutulata. 
Den arten såg vi sedan också på lör-
dagen. På lågor och stubbar hittade 
vi svart dynlav Micarea denigrata, 
M. micrococca och vedstiftdynlav 
M. misella. Gruppen som vandrade 
tillbaka från Källviken till forsknings-
stationen på eftermiddagen hittade 
nära torpet Mitten, vilket passande nog 
ligger ungefär mitt på ön, den nyligen 
åter uppmärksammade Ochrolechia 
bahusiensis vilken ännu bara är känd 
från Bohuslän i Sverige. Den växte 
på en klibbal tillsammans med t.ex. 
trädklipplav Fuscidea arboricola och 
nålmjöllav Lepraria rigidula. Vid ba-
sen av samma träd växte Tremella cla-
doniae på fyllokladier av Cladonia sp. 
Arten har tidigare bara hittats två gång 
tidigare i Sverige, i Bräcke, Dalsland 
år 1944 och i Bohuslän 2013.

Till middag lagade Svante till en utsökt 
lax han själv fångat på spö. Den smaka-
de avsevärt bättre än den odlade norska. 
Till denna serverades vi ett vitt vin. 
Före laxen serverades ett halvt färskt 
fikon med en bit getost och lite honung 
ringlad över till förrätt och till efterrätt 
fick vi en pannacotta komponerad av 
Göran. En variant smaksatt med va-
niljstång, vaniljyoghurt, kardemumma 
och stjärnanis vilken var toppad med 
lite rabarberkompott samt grovhackad 
mandel som hastigt brynts i socker och 
citronjuice. Till detta serverades ett litet 
glas portvin. Middagen tillägnades Rolf 
Santesson som denna dag begravdes i 
Uppsala. En lichenologisk era i Sverige 
är tillända.

Lördag 5 oktober
På morgonen hängde regnet i luften 
medan vi tog båten i två omgångar 
upp till nordspetsen av ön och viken 
Skogvaktarebukten. På vägen skådade 
vi pilgrimsfalk som satt på en klipp-
hylla på de lodräta bergväggarna. En 
stor grå lav på bergväggen ledde till 
diskussion men var helt omöjlig att 
nå och gick inte att artbestämma med 
kikare. Väl framme hade vi möjlighet 
att studera strandklippor och lodytor. 
Någonstans här var B.H. Svenonius och 
Magnus E Fries 1944 och vi återfann 
bäcklav Dermatocarpon luridum som 
Svenonius samlade här. Utan tvekan 
var detta den lokal där vi gjorde mest 
nyfynd. Bara ett par meter från var vi 
klev iland från båten hittade vi dagens 
första nya landskapsfynd. Färglav 
Parmelia saxatilis på strandklippan var 
rödaktigt missfärgad av stora mängder 
av parasiten Marchandiomyces coral-
linus. På en fuktig underluta bara 20 
m från stranden växte Bacidia tra-
chona, skuggdynlav Brianaria lutulata 
och Opegrapha lithyrga tillsammans 
varav de två förstnämnda är nya land-

Fig. 5. Lichina confinis. Foto U. Arup.
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skapsfynd. På grynig blodlav Violella 
fucata på en klibbal växte den diskreta 
men karaktäristiska parasiten Skyttea 
gregaria, ny för Bohuslän. En art med 
små svarta apothecier på en klippvägg 
vållade huvudbry i fält men visade 
sig senare vid mikroskopering vara 
Rinodina interpolata, även den ny för 
Bohuslän. Slutligen växte Trapeliopsis 
glaucolepidea på murken ved på en lig-
gande halvdöd sälgstam, ny för Bohus-
län. Det blev en ganska kort tur då det 
snart började regna ordentligt och de 
flesta tog båten tillbaka till stationen vid 
lunchtid för att istället sätta sig vid mik-
roskopen och äta nybakad morotskaka. 
Expertkommittén för lavar (Fredrik, 
Göran, Janolof, Martin, Svante och Ulf, 
frånvarande var bara Lars och Måns) 
satte sig i ett rum för ett sammanträde 
där framförallt den nya rödlistan som 
ska bli klar 2015 diskuterades. Under 
senare delen av eftermiddagen lättade 
det igen och några grupper gav sig iväg 
på expeditioner till olika delar av ön. 
På lördagkvällen var de flesta av oss 

involverade i att tillaga pizza följt av 
chokladmousse till efterrätt. 

Söndag 6 oktober
Efter frukost, packning och städning 
tog vi båten tillbaka till fastlandet i tät 
dimma. Fredriks GPS höll oss dock 
på rätt kurs. Under resan tillbaka till 
Stenungsund besökte vi en fin popula-
tion av blylav Degelia plumbea som 
växte på ask alldeles vid vägen men 
vi kryssade också kärlväxter. Ute på 
Ramsvikslandet letade vi upp klotgräs 
Pilularia globulifera, kustgentiana 
Gentianella baltica och styv glasört 
Salicornia dolichostachya. Närmare 
Stenungsund passade vi också på att se 
hedjohannesört Hypericum pulchrum 
som blev sista krysset för exkursionen. 
Vid järnvägstationen i Stenungssund 
skildes vi åt för vidare transport hemåt. 

Rödlistade arter
Sammanlagt hittade vi tolv rödlis-
tade lavar på Stora Bornö, slät fjällav 
Agonimia allobata (NT), liten lundlav 
Bacidia phacodes (NT), rosa lundlav 

Fig. 6. Brianaria lutulata. Foto: U. Arup.

Fig. 7. Rinodina interpolata. Foto: U. 
Arup.
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Bacidia rosella (NT), sydlig halmlav 
Lecanora confusa (NT), bokkantlav 
Lecanora glabrata (NT), jättelav Loba-
ria amplissima, (EN), lunglav Lobaria 
pulmonaria (NT), örtlav Lobaria virens 
(EN), ädelkronlav Pachyphiale carne-
ola (VU), violettgrå porlav Pertusaria 
multipuncta (VU), bokvårtlav Pyrenula 
nitida (NT) och röd pysslinglav The-
lopsis rubella (VU) men alla fanns i 
små populationer. Tyvärr verkar t.ex. 
jättelav finnas bara på några få träd 
med små bålar och framtiden ser inte 
helt lysande ut för denna art. Dessutom 
hittades en rödlistad svamp, oxtungs-
svamp Fistulina hepatica (NT) på en 
ek (lokal 6).

Tack
Stort tack till Svante och Mats som 
ordnade det mesta av det praktiska 
liksom insamlingstillstånd! Svante har 
också lämnat synpunkter på texten. 
ArtDatabanken stöttade exkursionen 
ekonomiskt.

Referenser
Hultengren, S. & Lindqvist, M. 2004. 

Utlåtande angående naturvärdena 
på Stora Bornö, Brastad sn, Lysekils 
kommun, Västra Götalands län. 
Intern rapport, Länsstyrelsen.

Hultengren, S., Lindqvist, M., Bohman, 
P. & Franc, N. 2007. Stora Bornö. 
Naturinventaring och naturvärdes-
bedömning av Stora Bornö. Natur-
centrum AB. Naturinventering.

Martin Westberg
& Göran Thor

Artlista
Vi besökte allt från bokskogar till klipp-
väggar och havsstränder varför vi no-
terade hela 284 arter trots att det bara 
fanns silikatberggrund. Bohuslän är dock 
väl inventerat och bland lavarna är bara 
Bacidia trachona, Brianaria lutulata och 
Rinodina interpolata nya landskapsfynd. 
Bland lavparasiterna är Marchandio-
myces corallinus (på färglav Parmelia 
saxatilis), Skyttea gregaria (på grynig 
blodlav Violella fucata) och Tremella 
cladoniae (på fyllokladier av Cladonia 
sp.) nya för Bohuslän. De mest spännande 
miljöerna var klippväggarna och de klib-
bal-, bok- och ekbestånd man finner här 
och var som små körtlar i de artfattiga 
granplanteringarna. Som vanligt när SLF 
har exkursion så är skorplavarna i fokus 
och bland blad- och busklavar kan det 
saknas även vanliga arter i artlistan.

Observatörer: Ulf Arup – UA, Toni 
Berglund – TB, Samantha Fernandez-
Brime – SF, Svante Hultengren – SH, 
Jon Klepsland – JK, Fredrik Jonsson 
– FJ, Nils-Otto Nilsson – NON, Göran 
Thor – GT och Martin Westberg – MW. 
I de fall där insamling finns anges det 
med antingen insamlingsnummer eller 
accessionnummer efter initialerna. Om 
bara initialerna för en eller flera personer 
anges är det en fältbestämning. För äldre 
fynd anges herbarium där kollekten är de-
ponerad samt accessionsnummer. UPS = 
Uppsala, S = Stockholm. Insamlingar av 
G. Thor kommer att deponeras i UPS. Om 
arten är rödlistad anges rödlistekategori 
efter artnamnet.
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Alla lokaler: Bohuslän, Brastad sn., Stora 
Bornö, 2013
 
Lokaler
1 = Västra sidan av Stora Bornö, från 

forskningsstationen och fram till 
gångbryggan 150 m norr därom, främst 
branta klippväggar mot V, 3 oktober

2 = Västra sidan av Stora Bornö, 1,5 km S 
forskningsstationen, Saltvik, 4 oktober

2A = Saltvik, N delen av viken, klipphäl-
lar och klippväggar vid stranden, del-
vis järnrika och förskiffrade samt skog

2B = Saltvik, liten bokskog i S delen 
av viken

3 = Sydligaste udden av Stora Bornö, 2 
km S forskningsstationen, Hanshol-
men, klipphällar, 4 oktober

4 = Östra sidan av Stora Bornö, 750 m 
SO forskningsstationen, Källviken, 
klipphällar, lodytor, 4 oktober

5 = 500 m SO till 420 m SSO forsknings-
stationen, i närheten av torpet Mitten 
inne på ön, skog, trädgård och klib-
balkärr, 4 oktober

6 = Västra sidan av Stora Bornö, 150 m 
SO forskningsstationen, Båtviken Ö 

om Svineklåvan, högst upp i branten 
ovan stranden, ek- och hällmarkstall-
skog, 4 oktober

7 = Nordligaste delen av Stora Bornö, 1,8 
km NNO forskningsstationen, Skog-
vaktarebukten, lodytor och lövskog 
vid stranden, 5 oktober

8 = Fyra lokaler på södra delen av ön, 
5 oktober

8A = Skog 1,4 km S forskningsstationen 
(58°22.049’N, 11°34.900’E, WGS84)

8B = Liten skogsklädd kulle 1,2 km SSO 
forskningsstationen (58°22.174’N, 
11°35.021’E och 58°22.192’N, 
11°35.036’E, WGS84)

8C = Liten skogsklädd kulle 1,2 km SO 
forskningsstationen (58°22.210’N, 
11°35.274’E, WGS84)

8D = Liten skogsklädd kulle 900 m SO 
forskningsstationen (58°22.370’N, 
11°35.124’E, WGS84)

9 = Västra sidan av Stora Bornö, 130–250 
meter NNO forskningsstationen, ek- 
och bokskog, hällmarkstallskog, 4 ok-
tober (bl.a. 6480910, 1252930, RT90)

10 = Norra delen av Stora Bornö, 500 
m NNO forskningsstationen, enstaka 
lindar och klippbrant, 4 oktober 

11 = Norra delen av Stora Bornö, 
500–600 m NO forskningsstationen, 
granskog med inslag av asp, 4 oktober 

12 = Centrala delen av Stora Bornö, 450 
m ONO forskningsstationen, bland-
skog med ek, 4 oktober 

13 = Centrala delen av Stora Bornö, 130 
m N om torpet Mitten, ek- och bok-
skog, 5 oktober

14 = Centrala delen av Stora Bornö, 150 
m SV om torpet Mitten, ek- och bok-
skog, 5 oktober

Abrothallus parmeliarum – 3 (på Xanthopar-
melia conspersa på 1,5 m hög klippvägg, 
GT30187) 

Acarospora fuscata – 1, 2A (MW), 6 (NON, 

Fig. 8. Typiska pyknid av Bacidia trac-
hona. Foto: U. Arup. 
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UA)
Acarospora molybdina – 2A (MW), 3 (MW 

F255901)
Acarospora sinopica – 2A (i insamling av 

Porpidia grisea, GT30140, MW, NON, 
UA)

Acrocordia gemmata – 2B (bok, JK, SH) 
Agonimia allobata (NT) – 2B (ek, JK, SH)
Alyxoria varia – 2B (bok, JK, SH)
Amandinea punctata – 1 (klipphäll, MW, 

NON, UA), 3 (i insamling av Acarospora 
molybdina, MW F255901)

Anaptychia ciliaris – 3 (klipphäll, MW, 
NON, UA) 

Anaptychia runcinata – på klippa vid norra 
stranden, 1944, B.H. Svenonius (UPS), 3 
(klipphäll, MW, NON, UA, GT30174), 7 
(NON, UA) 

Anisomeridium polypori – 2A (ek, GT30157)
Arthonia atra – 2B (bok JK, SH)
Arthonia calcarea – 7 (stenblock i strandkan-

ten, UA L13200, L13218)
Arthonia phaeobaea – 3, V sidan (klipphäll 

i strandkanten, UA L13208), 4 (klipphäll 
i strandkanten, GT30204), 7 (klipphäll i 
strandkantenn, GT30237)

Arthonia punctiformis – 5 (äppelträd, 
GT30232)

Arthopyrenia punctiformis – 3 (Rosa sp., 
GT30173), 5 (äppelträd, i insamling av 
Arthonia punctiformis, GT30232)

Athallia scopularis – 3 (NON, UA)
Aspicilia cinerea – 2A (NON, UA), 3 

(GT30185, MW, NON, UA)
Aspicilia cupreogrisea – 3, V sidan (klipphäll, 

UA L13209)
Aspicilia leprosescens – 3 (NON, UA) 
Aspicilia simoënsis – 1 (exponerad lodyta, 

UA)
Bacidia arceutina – 7 (asp och klibbal, 

GT30242, FJ FU5850)
Bacidia biatorina – 8B (ek, FJ), 9 (ek, FJ, TB)
Bacidia phacodes (NT) – 2B (bok JK, SH), 

14 (bok, på samma träd som jättelav, TB)
Bacidia rosella (NT) – 9 (ek, TB)
Bacidia rubella – 2B (ek, JK, SH)
Bacidia subincompta – 9 (ek, TB)

Bacidia trachona – 7 (under överhäng, 
GT30243) Ny för Bohuslän

Baeomyces rufus – 4 (NON, UA) 
Brianaria lutulata – 4 (N-vänd lodyta, UA 

L13215), 7 (under överhäng, GT30246) 
Ny för Bohuslän

Buellia aethalea – 2A (GT30129, NON, UA) 
Buellia griseovirens – 2A (tallåga, GT30124), 

6 (NON, UA), 7 (klibbal, med apothecier, 
GT30259), 9 (FJ FU5825)

Buellia sp. – 1 (klippa, UA L13187)
Calicium salicinum – 5 (ved på träd, GT)
Caloplaca chlorina – 3 (klipphäll vid sip-

pervatten, GT)
Candelariella aurella – 1 (cement, MW)
Candelariella coralliza – 2A (fågeltopp, MW)
Candelariella vitellina – 2A (MW, NON, UA)
Catillaria chalybeia – 3 (NON, UA), 7 (klipp-

häll i strandkanten, GT30236b)
Cetraria aculeata – 2A (NON, UA)
Chaenotheca brunneola – 8C (stubbe, 

GT30285)
Chaenotheca furfuracea – 4 (NON, UA)
Chaenotheca trichialis – 6 (NON, UA)
Chaenothecopsis pusilla – 7 (ved på skada på 

levande stam av ek 70 cm dbh, FJ FU5852)
Chrysothrix flavovirens – 2A (tallåga, 

GT30124)
Circinaria caesiocinerea – 3 (MW, NON, UA)
Cladonia arbuscula – 1 (jord i klippskreva, 

MW), 2A (NON, UA)

Fig. 9. Agonimia allobata. Foto U. Arup.
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Cladonia caespiticia – 7 (NON, UA)
Cladonia cervicornis – 2A (GT30150)
Cladonia coccifera – 4 (bergvägg, GT30210), 

6 (NON, UA) 
Cladonia coniocraea – 7 (NON, UA), 8A 

(stubbe, i insamling av Placynthiella ic-
malea, GT30276) 

Cladonia cyathomorpha – 7 (mossig lodyta, 
UA L13221; stenblock, GT30252)

Cladonia digitata – 2A (tallstubbe, GT), 4 (i 
insamling av Lichenoconium erodens, på 
bergvägg, GT30209)

Cladonia fimbriata – 2A (NON, UA) 
Cladonia foliacea – 2A (NON, UA)
Cladonia furcata – 2A (på marken, MW), 10 

(västvänd klippvägg, FJ FU5833)
Cladonia macilenta – 2A (GT30146), 4 

(murken ved, MW)
Cladonia mitis – 2A (GT30145)
Cladonia polydactyla – 10 (västvänd mossig 

klippvägg, FJ FU5834)
Cladonia pyxidata – 2A (GT30148)
Cladonia rangiferina – 2A (i insamling av 

Cladonia mitis, GT30145)
Cladonia rangiformis – 3 (MW)
Cladonia squamosa – 7 (mossig lodyta, MW, 

NON, UA), 10 (västvänd mossig klipp-
vägg, FJ FU5834)

Cladonia strepsilis – 6 (klipphäll, GT30234)
Cladonia subcervicornis – 2A (NON, UA), 

7 (lodyta, MW), 10 (västvänd sluttande 
klippvägg, FJ FU5829)

Cladonia uncialis – 2A (marken, MW)

Clauzadeana macula – 2A (sluttande strand-
klippor, UA L13197)

Cliostomum flavidulum – 2A (björk, GT30169)
Cliostomum griffithii – 6 (NON, UA), 7 

(klibbal, GT) 
Collemopsidium halodytes – 3 (exponerad 

klipphäll nära strandkanten, GT30175)
Coenogonium pineti – 6 (NON, UA), 7 (klib-

bal, GT30258)
Cystocoleus ebenus – 7 (skuggad klippvägg, 

GT30271)
Dermatocarpon luridum – On moist rockwall 

by the N shore, 1944, B.H. Svenonius 
(UPS, L-082306), 7 (fuktig lodyta, UA 
L13223)

Dermatocarpon miniatum – 3 (klipphäll med 
sippervatten, GT30190, SF)

Diploschistes muscorum – 6 (på Cladonia på 
klipphäll, MW)

Diploschistes scruposus – 2A (NON, UA), 
(MW)

Enterographa zonata – 7 (NON, UA) 
Ephebe hispidula – 3 (MW F255902)
Evernia prunastri – 5 (äppelträd, i insamling 

av Arthonia punctiformis, GT30232; klib-
bal, i insamling av Fuscidea arboricola, 
GT30221), 6 (ek, MW)

Flavoplaca citrina – 7 (NON, UA) 
Flavoplaca marina – 1 (MW), 2A (strandklip-

por, GT30138, NON, UA), 3 (NON, UA)
Flavoplaca microthallina – 3 (NON, UA)
Fuscidea arboricola – 5 (klibbal, GT30221)
Fuscidea cyathoides – 1 (MW), 2A (NON, 

UA), 7 (GT30249, NON, UA) 
Fuscidea gothoburgensis – 4 (klippvägg, 

GT30206), 7 (NON, UA) 
Fuscidea praeruptorum – 2A (sluttande 

strandklippor, UA) 
Fuscidea lygaea. – 2A (sluttande strandklip-

por, UA L13196). Ny för Bohuslän, men 
släktet är i starkt behov av revision.

Graphis scripta – 2B (bok, JK, SH)
Gyrographa gyrocarpa – 2A (under överhäng, 

GT30166), 4 (lodyta, MW, NON, UA)
Haematomma ochroleucum – 7 (under över-

häng, GT30272), 8D (under överhäng, 
i insamling av Lecanora campestris, 

Fig. 10. Cladonia cyathomorpha. Foto: 
U. Arup.
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GT30288)
Hydropunctaria maura – 3 (klipphäll i 

strandkanten, GT30181, MW, NON, UA), 
7 (klipphäll i strandkanten, GT30236a) 

Hypogymnia physodes– 2A (tall, GT), 5 (klib-
bal, i insamling av Fuscidea arboricola, 
GT30221)

Hypogymnia tubulosa – 5 (klibbal, GT30229), 
6 (ek, MW) 

Imshaugia aleurites – 2A (ved, MW), 8B 
(stubbe, GT30279a), 9 (bark på stam av 
levande, lutande ek, FJ FU5824)

Ionaspis lacustris – 4 (sipperyta, MW)
Jamesiella anastomosans – 4 (NON, UA) 
Lasallia pustulata – 1 (MW, NON, UA), 2A 

(NON, UA) 
Lauderlindsaya acroglypta – 2B (ek, JK, SH)
Lecanactis abietina – 4 (björkstubbe, 

GT30216), 11 (gran, TB)
Lecanora actophila – 3 (NON, UA) 
Lecanora andrewii – 3, Ö sidan, (fågelgödslad 

sten, UA L13203)
Lecanora campestris – 8D (under överhäng 

på sten, GT30288)
Lecanora chlarothera – 5 (äppelträd, i insam-

ling av Arthonia punctiformis, GT30232), 
6 (ek, MW)

Lecanora chlorophaeodes – 1 (MW, NON, 
UA) 

Lecanora confusa (NT) – 3 (kvist på marken, 
MW, Rosa sp., GT30172), 6 (ek, MW, 
NON, UA), 7 (asp, GT30274) 

Lecanora conizaeoides – 6 (kvistar av ung 
tall, UA i insamling av L. filamentosa)

Lecanora expallens – 5 (i insamling av Leci-
dea nylanderi, GT30228)

Lecanora filamentosa – 4 (stubbe, GT30217), 
6 (kvistar av ung tall, UA L13216)

Lecanora fugiens – 3, Ö sidan (fågelgödslad 
sten, UA L13204)

Lecanora gangaleoides – 1 (NON, UA), 7 
(NON, UA) 

Lecanora glabrata (NT) – 2B (bok, JK, SH), 
13 (bok, TB), 14 (bark på knotig, levande 
bokstam, 

Lecanora helicopis – 3 (NON, UA) 
Lecanora intricata – 1 (exponerad lodyta, 

UA L13188), 2A (järnrik klipphäll, UA 
L13199), 3 (exponerad lodyta, GT30178)

Lecanora orosthea – 2A (skuggad klippa, 
GT30161), 7 (lodytor, MW, NON, UA)

Lecanora polytropa – 1 (MW, NON, UA), 
2A (NON, UA) 

Lecanora rupicola – 4 (MW)
Lecanora saligna – 8A (stubbe, i insamling av 

Placynthiella icmalea, GT30276)
Lecanora salina – 3, V sidan (strandklippa, 

UA L13205, L13206)
Lecanora soralifera – 7 (skuggad bergvägg, 

GT30268)
Lecanora subcarnea – 2A (basen av skug-

gad klippa, GT30163), 4 (lodyta, MW), 7 
(klippvägg, GT30248 & 30266, NON, UA) 

Lecanora subrugosa – 7 (asp, GT30239)
Lecanora sulphurea – 2A (MW)
Lecanora symmicta – 2A (ved på gammal tall-

gren, GT30154), 5 (äppelträd, GT30231)
Lecanora varia – 5 (lada, i insamling av Li-

chenoconium lecanorae, GT30230)
Lecidea fuliginosa – 1 (MW), 2A (GT30137, 

MW)
Lecidea fuscoatra – 1, 4, 7 (MW, NON, UA)
Lecidea lapicida var. lapicida – 2A (NON, 

UA) 
Lecidea lapicida var. pantherina – 2A (NON, 

UA), 3 (NON, UA) 
Lecidea nylanderi – 5 (klibbal, GT30228)
Lecidea promixta – 2A (järnrik klipphäll, 

Fig. 11. Lecanora fugiens. Foto. U. Arup.
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GT30134, UA L13198)
Lecidea sp. – 2A (sluttande strandklippa, UA 

L13193). Påminner något om L. haerjedali-
ca men bestämningen behöver konfirmeras.

Lecidella elaeochroma – 3 (kvist på marken, 
MW), 5 (äppelträd, i insamling av Arthonia 
punctiformis, GT30232)

Lecidella scabra – 1 (NON, UA), 2A (MW), 
3 (under överhäng, GT30194)

Lecidella stigmatea – 1 (cement vid husgrun-
den av forskningsstationen, GT)

Lepraria diffusa var. chrysodetoides – 4 
(skuggad bergvägg, GT30208), 7 (skuggad 
bergvägg, GT30270)

Lepraria elobata – 2A (skuggad bergvägg, 
GT30168), 4 (björkstubbe, GT30214), 5 
(klibbal, GT30227)

Lepraria incana – 7 (under överhäng, 
GT30273)

Lepraria lobificans – 5 (klibbal, GT30225)
Lepraria membranacea – 1, (NON, UA), 4 

(NON, UA)
Lepraria rigidula – 2A (skuggad bergvägg 

och björk, GT30162 & GT30170), 5 (klib-
bal, GT30223)

Lichenoconium erodens – 4 (på Cladonia 
digitata på bergvägg, GT30209) 

Lichenoconium lecanorae – 5 (lada, på Le-
canora varia, GT30230)

Lichenothelia scopularia – 2A (exponerad 
klipphäll, GT30135), 3 (exponerad klipp-

häll, GT30176, 30180 & GT30191)
Lichina confinis – 3 (MW, NON, UA)
Lobaria amplissima (EN) – 14 (bok, ett 

träd, TB)
Lobaria pulmonaria (NT) – 8B (ek, FJ), 8D 

(8D (bok, FJ), 9 (bok, FJ, TB), 12 (ek, 
TB), 14 (FJ)

Lobaria virens (EN) – 8B (bok, FJ), 8D (grov 
lind, FJ), 10 (lind, FJ, TB)

Loxospora elatina – 2B (gran, JK, SH), 7 
(NON, UA) 

Marchandiomyces corallinus – 7 (på Par-
melia saxatilis på klipphäll, GT30235). 
Parmelia saxatilis är en ny värd för arten 
i området som täcks av Santessons check-
lista (i denna angiven från Melanohalea 
exasperata, M. olivacea och Montanelia 
panniformis). Ny för Bohuslän

Melanelixia fuliginosa – 1 (MW, NON, UA)
Melanelixia glabratula – 1 (MW), 7 (på 

klibbal, i insamling av Skyttea gregaria, 
GT30255) 

Melanelixia subaurifera – 5 (äppelträd, 
GT30233), 6 (ek, MW)

Melanohalea exasperata – 6 (ek, MW)
Micarea botryoides – 4 (NON, UA), 7 

(GT30265) 
Micarea cinerea – 9 (bark på stam av levande, 

lutande ek, FJ FU5823)
Micarea denigrata – 4 (ved, GT)
Micarea erratica – 2A (järnrik klipphäll, UA 

L13201)
Micarea lignaria – 4 (på mossor på klipp-

vägg, GT)
Micarea micrococca – 4 (granlåga, GT30212)
Micarea misella – 4 (stubbe, GT30213, 

GT30215), 5 (ved på avverkningsstubbe av 
gran, FJ FU5838), 8A (stubbe, GT30277)

Miriquidica atrofulva – 4 (MW)
Miriquidica complanata – 2A (sluttande 

strandklippa, UA L13194)
Miriquidica deusta – 1 (MW), 2A (järnrik 

klipphäll, GT30144, NON, UA) 
Miriquidica leucophaea – 2A (block, 

GT30141, MW)
Miriquidica nigroleprosa var. liljenstroemii 

– 2A (GT30131), 8C (GT30287)

Fig. 12. Lepraria diffusa ssp. chrysode-
toides. Foto: U. Arup.
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Montanelia disjuncta – 1 (bergvägg, MW)
Montanelia sorediata – 1 (MW, NON, UA)
Myriospora rhagadiza – 4 (strandklippa, 

MW)
Myriospora smaragdula – 2A (klipphäll, 

MW)
Nephroma arcticum – c. 200 m N om top-

pen på VNV-sluttn., 1944, bland mossa, 
Magnus E. Fries (S, L50177). Ej återfun-
nen 2013.

Nephroma laevigatum – 9 (bark på stam av 
levande, lutande ek, FJ FU5824)

Nephroma parile – fuktig bergvägg vid norra 
stranden, 1944, B.H. Svenonius (UPS, 
L-146302). Ej återfunnen 2013.

Normandina pulchella – 9 (ek och bok, FJ, 
TB), 3 (humus i klippskreva, NON, SH, 
UA) 

Ochrolechia bahusiensis – 5 (klibbal, 
GT30222)

Opegrapha lithyrga – 7 (under överhäng, 
GT30245)

Ophioparma ventosa – 2A (block, MW), 7 
(NON, UA)

Pachyphiale carneola (VU) – 14 (bok, på 
samma träd som jättelav, FJ, TB)

Parmelia ernstiae – 8B (ek, GT30280) 
Parmelia omphalodes subsp. discordans – 2A 

(stenblock, GT30158)
Parmelia pinnatifida – 7 (NON, UA) 
Parmelia saxatilis – 1 (MW), 2A (NON, UA), 

7 (klibbal, GT30257)
Parmelia submontana – 7 (bark på lutande 

grova grenar av bok, FJ FU5853)
Parmelia sulcata – 5 (äppelträd, i insamling 

av Arthonia punctiformis, GT30232; klib-
bal, i insamling av Fuscidea arboricola, 
GT30221)), 6 (ek, MW)

Parmeliella triptophylla – 11 (asp, TB), 12 
(ek, TB)

Parmeliopsis ambigua – 2A (tall, GT)
Peltigera horizontalis – 8B (lövträd, 

GT30278)
Peltigera membranacea – 3 (klipphäll, 

GT30183)
Peltigera neckeri – 4 (klipphäll, GT30199), 

6 (NON, UA) 

Peltigera polydactylon – 3, mot öster (klipp-
häll, MW F255900)

Peltigera rufescens – 3 (mossig klipphäll, 
MW), 8B (klipphäll, GT30281)

Pertusaria albescens – 7 (skuggad klipphäll, 
UA LD L13222)

Pertusaria amara – 9 (bark på stam av le-
vande, lutande ek, FJ FU5824 & FU5825)

Pertusaria aspergilla – 1 (MW, NON, UA), 
4 (NON, UA), 8C (stenblock, GT30284) 

Pertusaria coccodes – 9 (ek, TB) 
Pertusaria corallina – 4 (MW), 7 (NON, UA)
Pertusaria hemisphaerica –  2A (ek, 

GT30156), 2B (ek, JK, SH), 9 (död stam 
av ek, FJ FU5825, TB), 10 (lindgrenar, FJ 
FU5830)

Pertusaria hymenea – 8B (stam av ek, FJ), 
8D (stam av bok, FJ)

Pertusaria multipuncta (VU) – 8C (lind, 
GT30283), 10 (lind, FJ FU5830, TB)

Phaeophyscia sciastra – på klippa vid norra 
stranden, 1944, B.H. Svenonius (UPS, 
L-121078), 3 (NON, UA), 4 (MW)

Phlyctis argena – åtminstone 7 (ek, asp och 
klibbal, GT30240, FJ FU5850 och FJ 
FU5852)

Physcia aipolia – 5 (äppelträd, i insamling av 
Arthonia punctiformis, GT30232)

Physcia caesia – På klippor vid norra 
stranden, 1944, B.H. Svenonius (UPS, 

Fig. 12. Porpdia grisea. Foto: U. Arup.
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Pseudosagedia chlorotica – 2A (basen av 
skuggad klippa, i insamling av Porina 
lectissima, GT30167), 7 (under överhäng, 
GT30244 & GT30251, NON, UA) 

Pseudoschismatomma rufescens – 2B (bok, 
SH, JK)

Psilolechia clavulifera – 4 (rotvälta, GT30218, 
med apothecier)

Psilolechia lucida – 4 (NON, UA) 
Pyrenopsis cf. subareolata (det. Maria Prieto) 

– 2A (sluttande strandklippor, UA L13191, 
L13192, MW) 

Pyrenula nitida (NT) – 2B (bok, JK, SH), 
13 (bok, TB)

Pyrrhospora rubiginans – 4, 7 (NON, UA) 
Ramalina farinacea – 7 (klibbal, GT30256)
Ramalina fastigiata – 6 (ek, MW)
Ramalina polymorpha – 3 (NON, UA) 
Ramalina siliquosa – 3 (NON, UA) 
Rhizocarpon badioatrum – 7 (bergvägg, 

GT30250)
Rhizocarpon geminatum – 4 (strandhällar, 

MW) 
Rhizocarpon geographicum – 1 (MW, NON, 

UA) 
Rhizocarpon hochstetterii – 7 (fuktig lodyta, 

UA L13224)
Rhizocarpon reductum – 2A (NON, UA) 
Rhizocarpon richardii – 3 (exponerad klip-

phäll, GT30179, NON, UA) 
Rhizocarpon timdalii – 1 (exponerad lodyta 

UA L13217)
Rimularia furvella – 1 (MW)
Rinodina atrocinerea – 3 (klipphäll, GT30184, 

GT30193)
Rinodina gennarii – 3 (klipphäll, GT30177, 

NON, UA)
Rinodina interpolata – 7 (lodyta, GT30269, 

UA L13219 & L13220) Ny för Bohuslän
Rufoplaca scotoplaca – 1, 3 (klipphäll, 

GT30192, MW, NON, UA) 
Sarcogyne clavus – 6 (MW, NON, UA) 
Schaereria fuscocinerea – 2A (MW, NON, 

UA), 3 (MW, NON, UA)
Sclerococcum sphaerale – 4 (på Pertusaria 

corallina, SF)
Scoliciosporum chlorococcum – 4 (NON, 

L-116382), 3 (GT30188), 7 (GT)
Physcia dubia – 2A (fågeltopp, MW), 3 

(NON, UA)
Physcia tenella – 3 (MW, NON, UA), 5 (äp-

pelträd, i insamling av Arthonia punctifor-
mis, GT30232)

Placynthiella icmalea – 3 (på mossor på 
marken, GT30186), 4 (murken ved, MW, 
NON, UA), 8A (stubbe, GT30276)

Platismatia glauca – 4 (NON, UA), 6 (ek, 
MW)

Polycauliona candelaria – 3 (MW, NON, UA) 
Polycauliona verruculifera – 3 (MW, NON, 

UA)
Polysporina simplex – 2A (järnrik förskiffrad 

klippa, MW F255903)
Porina lectissima – 2A (basen av skuggad 

klippa, GT30167), 4 (NON, UA) 
Porpidia grisea – 2A (järnrik förskiffrad 

klippa, GT30140), 4 (N-vänd skuggad 
lodyta, UA L13214)

Protoparmelia badia – 2A (MW)
Protoparmelia picea – 2A (strandklippor, 

NON, UA L13195), 6 (NON, UA) 
Protoparmeliopsis achariana – 3, (NON, 

UA), 7 (NON, UA) 
Protoparmeliopsis muralis – 7 (strandhäll, 

MW, NON, UA) 
Pseudevernia furfuracea – 5 (på klibbal, 

i insamling av Hypogymnia tubulosa, 
GT30229), 6 (ek, MW)

Pseudosagedia aenea – 2B (bok, JK, SH) 

Fig. 13. Sarcogyne clavus. Foto: U. 
Arup.
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UA) 
Scoliciosporum umbrinum – 1 (MW), 2A 

(klipphäll, i insamling av Umbilicaria 
torrefacta, GT30132)

Scytinium lichenoides – 12 (ek, TB)
Scytinium palmatum – fuktig klippa med 

näringstillskott, 1989, M. Lindqvist (UPS, 
L-091607). Ej återfunnen 2013.

Skyttea gregaria – 7 (på Violella fucata på 
klibbal, GT30255) Ny för Bohuslän

Sphaerophorus fragilis – 7 (mossa på klipp-
vägg, MW, NON, UA) 

Sphaerophorus globosus – 4 (NON, UA), 10 
(lodyta, TB)

Stereocaulon cf. subcoralloides – 2A (klipp-
häll, GT30147), 6 (klipphäll, GT30200)

Stereocalon vesuvianum – 2A (klipphäll, 
GT30139), 4 (klipphäll, GT30201)

Tephromela atra – 2A (MW), 3 (i insamling 
av Lecanora intricata, GT30178; NON, 
UA)

Tephromela grumosa – 1 (MW, NON, UA) 
Thelopsis rubella (VU) – 8B (bark på stam 

av levande bok 100 cm dbh, FJ)
Thelotrema lepadinum – 9 (stam av levande 

bok, FJ), 10 (lind, TB), 11 (asp, TB)
Trapelia glebulosa – 1 (MW, NON, UA), 2A 

(NON, UA) 
Trapelia obtegens – 1 (exponerad lodyta, 

UA), 2A (klipphäll, MW, NON, UA 
L13190, GT30130) Trapelia placodioides 
– 2A (klipphäll, GT30143), 3 (klipphäll, 
GT30195), 4 (MW)

Trapeliopsis flexuosa – 5 (NON, UA), 8A 
(stubbe, i insamling av Placynthiella ic-
malea, GT30276) 

Trapeliopsis glaucolepidea – 7 (murken ved 
på liggande halvdöd sälgstam, FJ FU5851) 
Ny för Bohuslän

Trapeliopsis granulosa – 2A (NON, UA), 3 
(mossa i klippskreva, SF)

Trapeliopsis pseudogranulosa – 2A (på jord 
på klipphäll, GT30149), 4 (NON, UA)

Tremella cladoniae – 5 (på fyllokladier av 
Cladonia sp. på klibbal, GT30224). I 
Sverige tidigare bara funnen 1944 i Bräcke, 
Dalsland. Ny för Bohuslän

Tremella lichenicola – 7 (på Violella fucata 
på klibbal, GT30260)

Tremolecia atrata – 2A (GT30126, MW, 
NON, UA) 

Tylothallia biformigera – 4 (klipphäll i strand-
kanten, GT30205), 7 (exponerad sten, MW, 
NON, UA) 

Umbilicaria deusta – 1 (MW)
Umbilicaria hirsuta – 2A (MW, NON, UA) 
Umbilicaria hyperborea – 2A (NON, UA) 
Umbilicaria polyphylla – 1 (MW), 2A (NON, 

UA) 
Umbilicaria spodochroa – 1 (MW, NON, 

UA), 2A (klipphäll, GT30159), 6 (NON, 
UA) 

Umbilicaria torrefacta – 2A (klipphäll, 
GT30132)

Usnea hirta – 6 (ek, MW, NON, UA) 
Usnea subfloridana – 6 (NON, UA) 
Variospora thallincola – 3 (MW, NON, UA) 
Verrucaria ditmarsica – 4 (strandklippa, UA 

L13213)
Verrucaria aff. fusconigrescens – 3, Ö sidan 

(strandklippa, UA L13212)
Verrucaria internigrescens – 3 (strandklippa, 

UA L13202, sten i vattensamling 10 m från 
strandkanten, GT30189))

Verrucaria sp. – N stranden, i hydrohalinen, 
1944, B.H. Svenonius (UPS, L-198252)

Violella fucata – 2A (tallgren, GT30155), 7 
(klibbal, GT30262)

Wahlenbergiella mucosa – 3, Ö sidan (strand-
klippa, UA L13211)

Wahlenbergiella striatula – 3, Ö sidan (strand-
klippa UA L13210)

Xanthoparmelia conspersa – 1 (MW, NON, 
UA), 3 (i insamling av Abrothallus parme-
liarum, GT30187)

Xanthoparmelia loxodes – 1 (NON, UA) 2A 
(fågeltopp, MW)

Xanthoparmelia mougeotii – 1 (MW, NON, 
UA), 2A (NON, UA) 

Xanthoparmelia tinctina – 1 (MW, NON, 
UA), 2A (NON, UA) 

Xanthoria aureola – 3 (MW, NON, UA) 
Xanthoria parietina – 3 (NON, UA) 
Zwackhia viridis – 2B (bok, JK, SH)


