
Mange af Danmarks laver menes at være 
blevet mindre udbredte over de sidste 
30-50 år. (Moeslund 2017). Der kendes 
omkring 1000 lav-arter fra Danmark, 
hvoraf ca. 100 arter er rødlistede som RE 
(forsvundne), mens 2/3 af de resterende 
arter er rødlistede som truede eller sårbare 
(Søchting 2010, Moeslund 2017). Laver er 
således en truet organismegruppe, som til-
med er velegnet som bioindikator for æn-
dringer i naturens tilstand som eksempel-
vis kvælstofpåvirkning (Conti et al. 2001). 
Samtidig udgør laver et vigtigt biodiversi-
tetselement i bl.a. klitter og skovnaturtyper, 
og flere arter er gode indikatorer for lang 
kontinuitet og naturkvalitet (Giordani et 
al. 2012).

Den primære årsag til lavernes tilbagegang 
er forringelse af deres habitater som føl-

ge af ændringer i drift og luftforurening 
(Søchting 2017, Arup et al. 1997). Man 
ved ikke præcist, hvor stor indflydelse 
disse ændringer har haft på udbredelsen af 
danske laver og har derfor på nuværende 
tidspunkt et begrænset overblik over den 
danske lavfloras tilstand (Søchting 2010, 
Wind et al. 2018).

Laver findes stort set overalt. De lever 
blandt andet på jorden, træer, ved og sten. 
Det er faktorer som lys, fugtighed, tempe-
ratur og substrat, der i første omgang be-
stemmer lavernes udbredelse. De forskelli-
ge arters udbredelsesmønstre afspejler de-
res økologiske tilpasning samt forekomsten 
af egnet substrat (Krog et al. 1994). Laver 
er generelt konkurrencesvage organismer, 
og de findes derfor overvejende på steder, 
hvor andre organismer (typisk planter) har 

dårlige vækstbetingelser. Mange har tilmed 
langsom vækst, hvorfor de fordrer lang 
kontinuitet af substrat/habitat.

Laver er almindeligt brugt i vurderingen af 
luftkvalitet, da flere arter er følsomme over 
for forurening (Conti et al. 2001, Davies et 
al. 2007, Lodha 2013, Munzi et al. 2014). 
Derudover er der studier, som undersø-
ger laver specifikt i skovmiljøer (fx Fritz 
et al. 2009, Giordani et al. 2012), mens 
andre studier undersøger lavernes fore-
komst i klitterne og deres generelle status 
(Kether-Oostra & Sýkora 2004, Søchting et 
al. 2012). 

Luftforurening, i særdeleshed svovldioxid 
(SO2) fra byer og industri, har tidligere 
haft stor negativ effekt på lavfloraen. Det 
var især et problem fra 1970-1980, hvor 
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Summary

Lichens in Thy National Park
The objectives for Thy National Park are ambitious. The aim is to 
maintain and develop biodiversity. In order to evaluate the suc-
cess of Thy National Park, it is necessary to have baseline data for 
some of the most important organisms in the area. Lichens con-
tribute considerably to the biodiversity of dunes and forests and 
are a good indicator of long continuity and nature value.
 The data are drawn from 288 random plots, 58 subjectively 
placed plots and 54 subjectively placed lichen hotspot plots, total-
ling 400 plots. 
 Prior to this investigation, 150 species of lichens were known 
to exist in Thy National Park. We found a total of 339 species of 
lichens – including 215 species not previously found in the area. 
Furthermore, we found 140 red-listed species of which 6 were 
thought to be extinct in Denmark and we found 9 species previ-
ously not recorded from Denmark.
 The total average species richness in all habitat types was 6.7 
species per plot. The fixed dunes contained by far the highest 
number of red-listed species. Furthermore, stands of deciduous 
trees contained a significantly higher number of species than 
stands of coniferous trees. Rare and red-listed species seem to 

predominate in stands of deciduous trees in Thy National Park. 
Apparently, beech, oak, and birch had the highest number of 
epiphytes. The human made habitats (buildings, stone walls, 
thatched roofs, memorial stones, etc) showed the highest species 
turnover and a rather unique composition of species. 
 To improve lichen diversity and preserve some of the valuable 
species in the dunes, we recommend establishing sufficient dis-
turbance to ensure the constant occurrence of areas of bare sand 
and as well as reducing overgrowth. Concerning the plantations, 
we recommend felling followed by burning, i.e. converting stands 
of coniferous trees into broad-leaved stands or reverting them 
back into sand dunes. Furthermore, we recommend that part of 
the plantations is excluded from forestry and the amount of dead 
wood on the forest floor increased. Generally, we recommend 
reducing the deposition of atmospheric nitrogen. Also, some 
 recommendations are given in order to maintain and improve li-
chen biodiversity and the most important lichen habitats. Finally, 
some of the rare and endangered species should be monitored as 
a tool for conservation goals and initiatives.  

Keywords: Lichen diversity, habitat types, red-list, Thy National 
Park.
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Skygge-rosetlav (Phaeophyscia endophoenicea). 
Foto: Lennarth Skov Espersen,  
www.fotoinaturen.dk. 
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alle større byer i Europa stort set var uden 
lavbevoksninger. Svovlforureningen er nu 
nedbragt, og laverne har igen indfundet sig 
i bybilledet (Hørnell et al. 2004).

Kraftig kvælstofforurening fra landbruget, 
industri m.v. har en indirekte negativ effekt 
på lavfloraen, da kvælstof har en gødsken-
de effekt på vegetationen og begunstiger 
hurtigt-voksende nitrofile arter. Øget vækst 
hos kvælstof-elskende planter skader de 
jordboede laver ved bortskygning. Dette, 
koblet med ændrede driftsformer hvor 
afgræsning af naturområder sker i mindre 
omfang end tidligere, betyder at lavernes 
lysåbne levesteder til stadighed forsvinder. 
Derudover er det velkendt, at atmosfærisk 
kvælstofforurening resulterer i en ændret 
artssammensætning af epifytiske laver (fx 
Carter et al. 2016) 

Den generelle baggrundsforurening i form 
af sur nedbør påvirker laverne direkte i 
beskedent omfang, men sur nedbør har 
også en indirekte effekt på laverne igennem 
forsuring af substratet. Ved forsuring af 
substratet påvirkes særligt de kvælstof-
fikserende laver, herunder arter af Peltigera 

(Skjoldlav). Den fotosyntetiske aktivitet er 
også vist at kunne ændres ved forsuring af 
substratet.  Sur nedbør forarmer altså lav-
floraen (Singh & Agrawal 2008). 

De moderne driftsformer i skovbruget 
er også en stor trussel imod laverne, da 
mange laver er mere eller mindre tilknyttet 
gammel urørt skov. Disse arter trues der-
for i høj grad af den nuværende intensive 
skovdrift, hvor der især er mangel på dødt 
ved og veterantræer, træer der står til ”evig-
hed”. 

Endelig kan dårligt kendskab til laver indi-
rekte udgøre en trussel for laverne. Relativt 
få mennesker kan artsbestemme laver, 
hvorfor de oftest ikke registreres og derfor 
ikke varetages af arealforvalteren.

Vestkystens store klitlandskaber er helt 
unikke både i dansk og europæisk sam-
menhæng. Det samlede areal af National-
park Thy er ca. 24.400 ha, heraf udgør 
klitter og plantager hver knap en tredjedel. 
Den sidste tredjedel udgøres af en blanding 
af flere forskellige typer, herunder søer, 
vandløb, grøfter samt antropogene habita-

ter som fx bebyggelse, veje og stier.

Hvis nationalparkens ambitiøse målsæt-
ning om ”At bevare og styrke naturens 
kvalitet og mangfoldighed” (Danske love 
2007) skal kunne vurderes, er det nødven-
digt løbende at foretage reproducerbare 
registreringer af forskellige organisme-
grupper. Formålet med denne undersø-
gelse i  Nationalpark Thy er at indsamle og 
analysere data for laver i forskellige natur-
typer og give anbefalinger til fremtidig 
forvaltning. Derudover er det formålet, at 
data kan bidrage til øget fokus på laverne i 
naturforvaltningen.

METODE
400 prøvefelter udlagt i en række udvalgte 
vigtige naturtyper i det meste af National-
park Thy blev undersøgt for laver. Dette 
er suppleret med arter fundet udenfor 
prøvefelterne. Metoden består overordnet 
af fire dele:

1) Tilfældige prøvefelter: Tilfældigt udlagte 
prøvefelter for alle relevante naturtyper i 
nationalparken. 

2) Stratificerede prøvefelter: Subjektivt 
udlagte prøvefelter, hvor der i en un-
dersøgelse af mosser i 2014 blev fundet 
særligt veludviklede naturtyper vurderet 
ud fra forekomst af mosser (Aude & Fre-
deriksen 2015). 

3) Hotspot-prøvefelter: Udlægning af 
særlige prøvefelter i lav-hotspots. Disse 
felter dokumenterer særligt interessante 
områder med mange arter af lav eller 
med særligt sjældne og/eller truede ar-
ter. Hotspot-prøvefelterne blev placeret 
for at dokumentere arter, som vi ellers 
ikke ville forvente at finde i projektet.

4) Supplerende registreringer uden for 
analyserne: Registrering af supplerende 
arter ved færdsel i nationalparken. For at 
sikre registrering af så mange arter som 
muligt med særligt fokus på fåtallige/
sjældne arter. Denne registrering er ikke 

Stjerneformet Rosetlav (Physcia stellaris).  
Foto: Lennarth Skov Espersen, www.fotoinaturen.dk.
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foretaget konsekvent i alle naturtyper, og 
data benyttes derfor ikke i dataanalyser-
ne, men er indtastet i Svampeatlas.

Metoden til registrering af laver i national-
park Thy følger til dels metoden til kort-
lægning af mosser (Aude & Frederiksen 
2015). Deres metode er inspireret af og er 
kompatibel med statens overvågning af 
habitatnaturtyper, NOVANA (Fredshavn 
et al. 2015). Metoden sikrer ensartet og 
reproducerbar indsamling af data, således 
at det vil være muligt at gentage kortlæg-
ningen i fremtiden og få et indblik i lavflo-
raens udvikling i Nationalpark Thy.

Forberedelse til feltarbejdet
Før feltarbejdet blev der foretaget en 
GIS-analyse af hele nationalparkområdet. 
Statens DEVANO-kortlægning af habi-
tatnaturtyper blev anvendt til udlægning 
af 20 tilfældige punkter i hver kortlagt 
habitatnaturtype. I tilfælde af mosaik-kort-
lægninger blev kun naturtypeforekomster 
på mere end 50 % medtaget. Der blev også 
udlagt 20 tilfældige prøvefelter i natur-
typer udenfor Natura 2000-områderne og 
i naturtyper, som ikke er omfattet af habi-
tatdirektivet. Det var oprindeligt planlagt, 
at der skulle undersøges i alt 20 prøvefelter 
i løvskovsbevoksninger. Men der forekom 
meget stor variation mellem de forskellige 
træarter. Derfor blev der tilfældigt udlagt 
12 prøvefelter i hver af skovtyperne Bøg 
(Fagus sylvatica), Birk (Betula sp.), El (Al
nus sp.) og Eg (Quercus sp.). 

Luftfotos blev dernæst gennemgået for be-
skyttede sten- og jorddiger og fredede for-
tidsminder (gravhøje, mindesmærker, bun-
kers og lignende), for at se om der skulle 
være særlige levesteder for laver og derfor 
basis for at udlægge hotspot-prøvefelter. 
Der blev ligeledes indhentet oplysninger 
om særligt værdifulde lokaliteter hos lokale 
botanikere fra BFN (Biologisk Forening for 
Nordvestjylland).

Flere hotspot-prøvefelter er af en såkaldt 
antropogen (menneskeskabt) type. Den 
antropogene type er meget heterogen, og 

Diplotomma venustum (Diplotomma venustum).  
Foto: Lennarth Skov Espersen, www.fotoinaturen.dk.

Park-kantskivelav (Lecanora leptyrodes).  
Foto: Lennarth Skov Espersen, www.fotoinaturen.dk.

Kvist-kantskivelav (Lecanora symmicta).  
Foto: Lennarth Skov Espersen, www.fotoinaturen.dk.
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repræsenterer flere forskellige undertyper 
som beton, cement, tage, sten og ved (i 
form af hegnspæle, borde-bænkesæt etc.). 
Der er således tale om en kategori til alt 
det, som ikke passede ind i en anden type. 
Typen omfatter også natursten, som i sig 
selv er naturlige, men som er placeret et 
givent sted af mennesker.

Feltarbejde
Feltarbejdet blev udført i perioden maj- 
september 2016 af Ulrik Søchting og 
Lennarth Skov Espersen (dengang Habitat-
Vision A/S). 

Punkterne blev lokaliseret ved brug af 
håndholdt GPS typisk med en præcision 
på 3 m. Hvert punkt angav centrum for en 
cirkel med 5 meters radius (78,5 m2). For 
cirklen blev der udarbejdet en total artsliste 
af laver i prøvefeltet. Der blev registreret 
jordboende, epifytiske (på vedplanter) og 
epilitiske (på sten) laver. Registreringerne 
blev foretaget fra jordoverfladen til 2 me-
ters højde. For hver artsregistrering blev 
substratet noteret. Ved linjeformede natur-
typer, som grøfter, vandløb, vejkanter og 
søbredder, blev der i stedet udlagt et aflangt 
prøvefelt, for at sikre at alle 78,5 m2 var af 
den pågældende naturtype. 

Der er samlet undersøgt 400 prøvefelter, 
hhv. 288 tilfældige prøvefelter, 58 stratifice-
rede prøvefelter og 54 hotspot-prøvefelter. 
Placering af de 400 undersøgte prøvefelter 
fremgår af Figur 1. UTM-koordinater for 
prøvefelter fremgår af Espersen & Søchting 
(2018).

En del arter blev identificeret på stedet, 
men i tvivlstilfælde blev prøver indsamlet 
til nærmere undersøgelse.  Mange af de 
indsamlede arter viste sig vanskelige at 
artsbestemme, og der blev sendt adskillige 
belæg til specialister i udlandet. I enkelte 
tilfælde blev individer kun henført til slægt, 
hvor det viste sig umuligt at artsbestem-
me individet. Sådanne slægtsangivelser 
er medregnet i den samlede artsliste. En 
slægtsangivelse kan således i teorien både 
referere til en art, der ikke er registreret 
tidligere, men også til en art, der allerede 
findes i artslisten.

Der blev brugt flere litterære værker til 
artsbestemmelse. Nyeste litteratur er prio-
riteret højest; ”Lav i klit og hede” (Søchting 
2017), “Die Flechten Deutschlands” (Wirth 
et al. 2013), “The Lichens of Great Britain 
and Ireland” (Smith et al. 2009), “Lichens 
of Finland” (Stenroos et al. 2016), “Nordic 
Lichen Flora” – flere bind fx Parmeliaceae 
(Thell et al. 2011) samt “Lichens – an illu-
strated Guide to the British and Irish Spe-
cies” (Dobson 2011). Alle fund er indtastet 
i databasen ”Danmarks Svampeatlas”.
Rødlisten fra 1997 er benyttet i denne un-
dersøgelse suppleret med den nye rødliste 
i de tilfælde, hvor arter er blevet revurderet 
(Moeslund 2017).

Dataanalyser
Der er udarbejdet deskriptive og uni-
variate dataanalyser med alfa-, beta- og 
gamma-diversitet samt student t-test af 
artsantal og naturtyper. Til sidst er der 
udarbejdet en multivariat dataanalyse, som 
sammenligner artsvariationen indenfor de 
enkelte naturtyper. Den anvendte ordina-
tionsmetode er en DCA (Detrended Cor-
respondence Analysis), som er kendt for at 
give økologisk meningsfyldte, fortolknings-

Figur 1. Oversigtskort over Nationalpark Thy med placering af de i alt 400 undersøgte prø-
vefelter. Sorte prikker angiver tilfældigt udlagte prøvefelter (n=288), gule prikker angiver 
subjektivt udlagte prøvefelter (n=58) og røde felter viser hotspot-prøvefelter (n=54).
Thy National Park showing location of the 400 plots. Black dots indicate random sample 
plots (n=288), yellow dots subjectively placed sample plots (n=58) and red dots lichen hotspot 
sample plots (n=54).

F_F_124_3+4_trykfil.indd   14 23/05/2019   05.59



124 (3+4) Side 15

bare resultater på lange gradienter som var 
tilfældet i vores data (Hill & Gauch 1980, 
Økland 1990).

Den oprindelige matrice bestod af 400 
prøvefelter og 317 arter, men da den valg-
te ordinationsmetode er følsom overfor 
sjældne arter og artsfattige prøvefelter, blev 
matricen indledningsvis reduceret. Det 
betyder, at alle sjældne arter (færre end 
3 forekomster) er undladt sammen med 
prøvefelter med færre end 3 arter. Desuden 
er de 54 hotspot-prøvefelter undladt af 
ordinationen fordi fokus er på den typiske 
vegetation i nationalparken. Det første or-
dinationsresultat viste tre outliers, som blev 
slettet. Det gav en endelig matrice med 199 
prøvefelter og 122 arter. De tre første ordi-
nationsakser har en SD-længde (Standard-
afvigelse) på hhv. 7,4, 4,8 og 4,6. Resultatet 
viste en gradientlængde på mere end 7 SD 
på første aksen, hvilket retfærdiggør anven-
delse af en DCA (Økland 1990).

RESULTATER
Alfa-diversitet
Alfadiversitet er beskrevet ved antallet af 
arter i de tilfældigt udlagte prøvefelter.
Det gennemsnitlige (gns.) antal fundne 
arter på tværs af naturtyper er 6,7 arter pr. 
tilfældig prøvefelt (Tabel 1, Figur 2). Den 
største gns. artsrigdom på hovednaturtype-
niveau findes i løvbevoksninger, hvor der 
i gns. blev fundet 12,7 arter pr. prøvefelt 
(Tabel 1, Figur 2). Nålebevoksningerne 
viste sig ligeledes forholdsvis artsrige med i 
gns. 9,9 arter pr. prøvefelt. De laveste vær-
dier for den gns. artsrigdom blev fundet 
på agerjord og i våde ferske eng, hvor der 
ikke blev registreret én eneste lav (Tabel 1, 
Figur 2). 

Det gns. artsantal i klitternes prøvefelter 
ligger med en værdi på 7,1 lidt højere end 
det totale gns. artsantal. Tallet dækker over 
stor variation indenfor klitnaturtyperne. 
I naturtypen hvid klit (2120) blev der re-
gistreret 0,69 arter pr. prøvefelt, i grå- og 
grønsværklit (2130) hele 11,9 arter pr. 
 prøvefelt (Tabel 1).

På overdrevene blev der i gns. registreret 
2,4 arter pr. prøvefelt, hvilket dækker over 
variation mellem kalk- og sure overdrev. 
Kalkoverdrevene er mest artsrige med gns. 
2,8 arter pr. prøvefelt, mens de sure over-
drev havde lidt færre arter, gns. 2,2 (Figur 
2). Forskellen er dog ikke statistisk signi-
fikant (tohalet t-test, P > 0,05). Variation 
i artsantallet på overdrevene fremgår af 
den relativt store standardafvigelse på 4,7 
(Tabel 1). 

Alle skovtyperne viser et høj gns. artsantal 
pr. prøvefelt; fra 15,3 som det højeste til 7,8 
som det laveste (Figur 2), mens hængesæk 
(7140), rigkær (7230) og strandenge (1330) 
alle har lave gns. artsantal pr. prøvefelt 
(Figur 2). 

Ved sammenligning imellem løvbevoks-
ninger og nålebevoksninger for alle prø-

vefelter, er langt størstedelen af laverne til-
knyttet løvskoven, idet løvbevoksningerne 
indeholdt 75 specifikke arter – altså arter 
der alene findes i løvbevoksningerne. Nåle-
bevoksninger indeholder blot 34 specifikke 
arter. Den fælles artspulje for begge skov-
typer er 56 arter. Fordelingen af rødlistede 
arter er ligeledes interessant: 10 arter var 
fælles for løv og nål, mens 22 kun forekom 
i løv, og 2 kun i nål (Tabel 2).

Beta-diversitet
Beta-diversitet sammenligner artsvariatio-
nen indenfor og mellem de enkelte natur-
typer (prøvefelter) og angiver den enkelte 
naturtypes variation i arter samt artsvaria-
tionen naturtyperne imellem. Vi har valgt 
en ordination til at udtrykke beta-diver-
siteten. Prøvefelter som er meget ens med 
hensyn til artsindhold vil ligge tæt sammen 
i ordinationen og modsat vil prøvefelter 

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L

Figur 2. Alfadiversiteten for de 288 tilfældige prøvefelter. De grønne og gule søjler viser 
det gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt inkl. standardafvigelsen. De røde søjler viser 
det gennemsnitlige antal rødlistede arter pr. prøvefelt af den givne naturtype. Den vand-
rette linje angiver det samlede gennemsnitlige antal arter pr. prøvefelt for alle naturtyper. 
Grønne søjler er trædækkede typer, mens gule søjler er lysåbne naturtyper.
Alpha diversity for the 288 random sample plots. The green and yellow columns show the 
average number of species per sample plot incl. standard error. Red columns show average 
number of redlisted species per sample plot of a given habitat type. Horizontal line indicates 
average of total species per sample plot for all habitats. Green columns are forests, while yel
low columns are open habitat types.
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som har meget forskellige artsindhold være 
placeret langt fra hinanden i ordinationen. 
Ordinationen angiver med størrelsen af 
sine cirkler variationen af laver inden for 
de enkelte naturtyper. 

I klitterne har grå- og grønsværklit (2130) 
langt den største betadiversitet og rummer 
næsten hele klitheden (2140) og klitlav-
ninger (2190) (Figur 3). Hvidklit (2120) 
bestod af 13 prøvefelter, hvor kun to af 
prøvefelterne indeholder laver, og derfor er 
de ikke medtaget på figuren. Variationen 
ligger dog indenfor grå- og grønsværklit 
variationen. Ordinationsanalysen viser 
dermed, at klitheden (2140) indeholder 
væsentlig mindre variation end grå- og 
grønsværklit, og at laverne på klitheden for 
en stor dels vedkommende er en delmæng-
de fra grå- og grønsværklit (Figur 3).

De to overdrevstyper kalk-(6210) og surt 
overdrev (6230) indeholder ikke meget 
variation sammenlignet med grå- og grøn-
sværklit (2130), men især de sure overdrev 
ser ud til at indeholde en særskilt variation, 
som ikke deles med klitterne (Figur 3). 

Ordinationen viser dernæst, at løvskovs-
typerne Eg og El er de to skovtyper med 
mindst variation, mens Bøg er den løv-
skovstype, som viser størst variation og 
samtidig ses et forholdsvist begrænset 
overlap med andre skovtyper (Figur 3). 
Nåleskov viser den største variation af alle 
skovtyper og viser overlap med alle andre 
skovtyper. Desuden ses også et mindre 
overlap med typen grå- og grønsværklit 
(2130). 

Grøfterne udviser stor variation samt 
artsoverlap med alle øvrige naturtyper, 
mens de antropogene typer har den største 
variation i data og et ganske særegent art-
sindhold med begrænset sammenfald med 
andre naturtyper (Figur 3).

Gamma-diversitet
Der findes 26 slægtsangivelser i den samle-
de artsliste. En slægtsangivelse er benyttet 
i det tilfælde, hvor det har vist sig umuligt 

Tabel 1. Oversigt over antal tilfældige prøvefelter (n) og antal arter i de 288 undersøgte 
prøvefelter i hovednaturtyperne, sorteret efter artsrigdom. Fremhævede værdier angiver 
maksimum- og minimumsværdier. 
Random sample plots data (288 plots): Outline of the number of plots (n) and number of 
species by habitat type, sorted by mean species richness (column 3). Highlighted values show 
maximum and minimum values. 

Naturtype Antal til-
fældige 

prøvefelter (n)

Gns. antal arter 
pr. prøvefelt 

(Mean per plot)

Maks. antal arter pr. 
prøvefelt

(Maximum number 
of species per plot)

SD (antal arter)
SD (number of  

species)

Løvskov  54 12,7 27 7,0
Vandløb/grøft  18 10,0 26 8,6
Nåleskov  22  9,9 23 5,9
Søbred  20  8,5 20 7,5
Klitter  73  7,1 26 7,0
Overdrev  36  2,4 21 4,7
Vej  20  2,0 12 3,5
Mose  26  0,7 10 2,4
Strandeng  10  0,1  1 0,3
Ager   5  0,0  0 0,0
Eng   4  0,0  0 0,0
Total 288  6,7

Skovtype Antal arter 
(Number of species)

Antal rødlistede arter 
(Number of redlisted species)

Løvskov 75 22
Nåleskov 34  2
Både løv- og nåleskov 56 10

Tabel 2. Antal arter og rødlistede arter fundet i henholdsvis løv- og nålebevoksninger.
Number of species and redlisted species found in deciduous (løvskov), conifer (nåleskov) and 
mixed plantations.

Dansk navn Videnskabeligt navn Rødlistestatus Antal registreringer
Almindelig kvistlav Hypogymnia physodes LC 127
By-snosporelav Scoliciosporum chlorococcum LC  89
Grågrøn skivelav Lecidella elaeochroma LC  88
Hede-rensdyrlav Cladonia portentosa LC  86
Almindelig støvlav Lepraria incana LC  84
Spæd rosetlav Physcia tenella -  84
Melet grenlav Ramalina farinacea LC  80
Grågrøn sortskivelav Buellia griseovirens -  76
Almindelig væggelav Xanthoria parietina LC  76
Kvist-kantskivelav Lecanora symmicta VU  74

Tabel 3 A. De 10 mest registrerede arter i undersøgelsen – totalt fra både tilfældige prøve-
felter, stratificerede prøvefelter og hotspot-prøvefelter.
The 10 most recorded species in total survey dataset – both random sample plots, stratified 
sample plots and hotspot sample plots.

Substrat Habitat-typer Artsantal Antal registreringer
Bark 178 2341

Løvskov (samlet) 129
Nåleskov (samlet)  72

Sten 131  421
Kalksten  64
Sur sten  63

Jord  78  936

Tabel 3 B. Fordelingen af substrattyper for laverne i Nationalpark Thy. 
Distribution of substrate types for all lichens registered in Thy National Park.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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at artsbestemme et individ. En slægtsangi-
velse kan i teorien både referere til en art, 
der ikke er registreret tidligere, men også 
til en art der allerede findes i artslisten. Vi 
kan derfor med sikkerhed sige, at der er 
registreret mindst 313 forskellige arter i 
undersøgelsen og potentielt 339 arter. 

Det totale antal registrerede laver i Natio-
nalpark Thy er 339 arter, hvilket svarer til 
33,4 % af alle danske laver (artsantallet i 
Danmark er 1015 ifølge allearter.dk). 
I de 288 tilfældige prøvefelter blev der 
samlet registreret 174 arter, mens der i 
de 54 hotspot-prøvefelter blev registreret 
249 forskellige lav-arter. I de 58 strati-
ficerede prøvefelter blev 153 forskellige 
arter registreret. Resten blev registreret 
som supplerende arter fundet hist og her i 
 nationalparken.

Den mest registrerede art var Almindelig 
Kvistlav (Hypogymnia physodes), som blev 
registreret i en tredjedel af alle prøvefelter. 
Næsthyppigst var By-snosporelav (Scolicio

sporum chlorococcum) og Grågrøn skivelav 
(Lecidella elaeochroma) (Tabel 3 A).

Én af de 10 mest registrerede arter i Natio-
nalpark Thy er rødlistet; Kvist-kantskivelav 
(Lecanora symmicta). De 2. og 3. hyppigst 
registrerede rødlistede arter er Grågrøn 
bægerlav (Cladonia glauca) og Almindelig 
kantskivelav (Lecanora pulicaris), som er 
de hhv. 17. og 18. mest registrerede arter i 
nationalparken.

Tilgængeligheden af substrat har vist sig at 
have stor betydning for artsantallet. De fle-
ste registrerede arter i  Nationalpark Thy er 
epifytter (178 arter). Derudover er der fun-
det 78 jordboende arter og 131 stenboende 
arter (Tabel 3 B). Visse arter forekommer 
dog på flere forskellige substrattyper. 

De løvtræer, der rummer det største antal 
epifytter, er Bøg, Eg og Birk. Løvtræerne 
tegner sig samlet for mere end 72 % af 
samtlige epifytiske arter, mens omkring 40 
% af det samlede antal epifytter findes på 

nåletræer (Tabel 3 B). Der er fundet om-
trent lige mange arter på kalksten og sur 
sten, der mangler dog stentype angivelse i 
enkelte tilfælde.

Rødlistede arter
Artsrigdommen målt som artsantal er ikke 
nødvendigvis et godt mål i biodiversitets-
forvaltning. Derfor kan det være relevant 
at se på forekomster af sjældne og/eller 
truede arter. 

Hele 140 af de fundne 339 arter (41 %) er 
rødlistede, heraf er seks arter, der var angi-
vet som forsvundet fra landet, genfundet i 
nationalparken. 112 af de registrerede arter 
er rødlistevurderet som ikke truet (LC), 
mens syv ikke er bedømt (NE) og seks ikke 
har været mulige at rødlistevurdere (NA). 
Det betyder, at 74 af de fundne arter endnu 
ikke er rødlistevurderet og derfor potentielt 
kan være truede eller sårbare.  

Den mest udbredte rødlistede art i natio-
nalpark Thy er ifølge undersøgelsen den 
sårbare epifyt Kvist-kantskivelav (Lecanora 
symmicta) (Foto 1). 

Naturtyper og rødlistearter
Ved analyse af data fra samtlige 400 prø-
vefelter viser det sig, at 40 % af den totale 
artspulje for klitheden (2140) er rødlistede, 
mens 39 % af arterne fra den antropogene 
artspulje, særligt tilknyttet sten er rødliste-
de. Løvskovene kommer med 34 % rød-
listede arter på tredjepladsen over natur-
typer med den største andel af rødlistede 
arter (Tabel 4).

DISKUSSION
Før denne undersøgelse var der kun kendt 
150 arter af lav fra Nationalpark Thy, 
hvilket er under halvdelen af de i alt 339 
arter, der blev registreret i undersøgelsen. 
Det betyder, at ca. 1/3 af alle lav-arter i 
Danmark er registreret i undersøgelsen, og 
projektet har bidraget med 215 nye arter 
for området. Det totale antal kendte arter 
for Nationalpark Thy er efter indeværende 
projekt 365, og Nationalpark Thy må siges 

Foto 1. Kvist-kantskivelav (Lecanora symmicta) er den mest registrerede rødlisteart i Nati-
onalpark Thy. Foto: Lennarth Skov Espersen, www.fotoinaturen.dk.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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at være særdeles artsrig på laver. Hvad 
angår de mere sjældne og truede arter er 
nationalparken særegen, da vi fandt ikke 
mindre end 140 rødlistede arter, hvoraf 6 
mentes at være uddøde i Danmark (Smuk 
sortskivelav (Diplotomma venustum), 
Park-kantskivelav (Lecanora leptyrodes), 
Skygge rosetlav (Phaephyscia endopho
enicea), Stjerneformet rosetlav (Physcia 
stellaris), Kalk-landkortlav (Rhizocarpon 
umbillicatum) og Rank korallav (Stereo
caulon paschale). Vi har desuden fundet 
9 arter, som man ikke før har registreret i 
Danmark. 

Det skal bemærkes, at den gældende rød-
liste er forældet for mange lav-arters ved-
kommende. Dette skyldes dels, at mange 
arters udbredelse er dårligt kendt, og dels 
indvandring af (eller fund af) nye arter.
Særligt ”Udkantsdanmark” er dårligt 
undersøgt, og denne undersøgelse bør 
give anledning til ændring af nogle arters 
rødlistestatus. Den kommende rødliste 
forventes således at komme til at rumme 
væsentlig færre rødlistede arter end den 
nuværende rødliste. På samme måde fandt 
Alstrup (2015) overraskende 70 rødlistede 
arter (CR, EN & VU) ud af i alt 205 lav-ar-

ter i en mindre undersøgelse i et ligeledes 
hidtil dårligt undersøgt område (National-
park Mols Bjerge). 

Der er gennemsnitlig registreret 6,7 arter 
pr. tilfældigt udlagt prøvefelt for alle natur-
typer. Det fremgår dog tydeligt af resulta-
terne, at der findes flere arter pr. prøvefelt 
i skovnaturtyper sammenlignet med åbne 
naturtyper, hvilket især skyldes forskellen 
i overfladeareal og tilgængeligheden af 
egnede substrattyper. Skove har en tredi-
mensionel struktur, der rummer flere 
forskellige substrattyper, hvilket medfører 
at flere laver er tilknyttet skovene. Den 
tredimensionelle struktur er mindre udtalt 
i åbne naturtyper, hvor substrattyperne ofte 
blot er jordoverfladen, sten og/eller mindre 
buske. 

Denne undersøgelse bekræfter desuden, 
at laver ikke optræder tilfældigt, men er 
tilknyttet forskellige naturtyper og plante-
samfund i landskabet (Dort 2017). De 
tilfældigt udlagte prøvefelter er udlagt i 
naturtyper, som dækker 91,3% af national-
parkens areal. Naturtyperne diskuteres ne-
denfor under tre grupperinger, hhv. Åbne 
naturtyper, Plantager og Antropogen natur.

Åbne naturtyper
I beskrivelsen af danske naturtyper om-
fattet af habitatdirektivet (NATURA 2000 
typer) er grå- og grønsværklit slået sam-
men og kaldes fælles for ”stabile kystklit-
ter med urteagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit)” (Habitatbeskrivelser 2016). 
Den grå klit ses ofte på uforstyrrede stabile 
sydvendte og eksponerede klitskråninger 
med dominans af lav, mens grønsværklit 
typisk findes i tørre lavninger med nogen 
forstyrrelse og dominans af planter og 
mosser. Der er altså tale om to forskellige 
naturtyper mht. struktur og artsindhold. 
Dette afspejles i ordinationen, hvor grå- og 
grønsværklitter (2130) har langt den største 
økologiske variation af klitnaturtyperne 
og rummer næsten hele den variation, der 
ses inden for naturtyperne klithede (2140) 
og klitlavninger (2190). Endvidere er der 
forskel i sandbundens kalkindhold imellem 

Figur 3. Artsvariation i de forskellige naturtyper analyseret ved en ordination (DCA) på 
samtlige prøvefelter. Sort cirkel angiver nåleplantage, grønne cirkler angiver løvbeplant-
ninger, gule cirkler angiver klit- og overdrevsnaturtyper (2130: Grå- og grønsværklit, 
2140: Klithede, 2190: Klitlavninger, 6210: Kalkoverdrev og 6230: Surt overdrev), blå cirkler 
angiver grøfter og søer, mens lilla cirkel angiver antropogene typer. Naturtyperne hvidklit 
(2120) er for overskuelighedens skyld ikke medtaget, men ligger indenfor grå- og grøn-
sværklit. Typer som vej, ager, strandeng, hængesæk, rigkær m.v. fremgår ikke af diagram-
met, da de ikke rummer tilstrækkeligt data til at indgå i ordinationen.
Species variation in the different habitats analyzed by ordination (DCA) of all sample plots. 
Black circle indicates coniferous plantation, green circles indicate deciduous trees, yellow cir
cles indicate dune types and grasslands (2130: fixed dunes, 2140: heath, 2190: dune slacks, 
6210: calcareous grasslands and 6230: acid grasslands), blue circles indicate ditches and lakes, 
while purple circle indicates anthropogenic habitat types. Habitat type white dunes (2120) is 
not included for the clarity but is placed within the type fixed dunes. Habitat types such as 
road, agriculture land, marsh, sphagnum bog, rich fens, etc. are not shown in the figure as 
data are insufficient to be included in the ordination.
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grå- og grønsværklit, og i nationalparken 
er jordbunden udpræget sur med få kalk-
forekomster. Grønsværklit er derfor relativt 
sjælden i Nationalpark Thy, og samletypen 
grå- og grønsværklit er i denne undersø-
gelse overvejende repræsenteret af den grå 
klit med dominans af både rensdyr- og 
bægerlaver. 

Aude & Frederiksen (2015) fandt i deres 
undersøgelse af mosser, at grønsværklitten 
fremtræder mere artsrig på mosser end 
den grå klit. Desuden blev det angivet, at 
klitheden indeholder meget lidt variation, 
og at den er fattigere på mos-arter end 
klitlavningerne (2190). De fandt, at blot-
lagte sandområder og områder med meget 
sparsom vegetation med plads til mindre 
arter og pionérarter er mangelfulde på 
klitheden. Dette til trods registrerede de 
mikrohabitater med usædvanlige og sjæld-
ne levermosser på især nordvendte større 
klitter. Vi fandt, i modsætning til Aude & 
Frederiksen, at klithedens artspulje er lige 
så stor som grå- og grønsværklittens, dog 
er variationen mindre. 

I klitlavningerne findes fluktuerende og 
fugtige-våde forhold, som gør naturtypen 
ugunstig for hovedparten af laver. Vi fandt, 
at klitlavningerne hører til blandt de arts-
fattigste naturtyper med 61 arter i undersø-
gelsen. Hvad angår sjældne og truede arter 
er der registreret 19 rødlistede lav-arter i 
klitlavningerne, hvilket svarer til at 31% af 
arterne fra denne naturtype er rødlistede. 
Aude & Frederiksen (2015) angav klitlav-
ningerne som den mest værdifulde natur-
type med den markant største artspulje og 
flest sjældne mosser i Nationalpark Thy, 
hvilket må konstateres ikke være tilfældet 
for laverne.

I nationalparken findes to meget forskellige 
overdrevstyper hhv. kalk-(6210) og surt 
overdrev (6230). Vi har fulgt den natio-
nale kortlægning af habitatnaturtyper og 
bibeholdt de to overdrevstyper, selvom det 
i flere tilfælde blev vurderet, at naturtypen 
havde udviklet sig på aflejret flyvesand. 
Det betyder ifølge den danske tolkning 

(Habitatbeskrivelser 2016), at der vil være 
tale om klitnaturtyper snarere end over-
drevstyper. 

Begge overdrevstyper indeholder begræn-
set variation sammenlignet med grå- og 
grønsværklit (2130).

De sure overdrev indeholder en særskilt 
variation, som ikke deles med klitnatur-
typerne. At de sure overdrev har en lille 
variation, kan skyldes, at der kun indgår 
tre prøvefelter i analysen, mens der i analy-
sen af kalkoverdrevene (6210) indgår fem 
prøvefelter, og her ses en betydelig større 
variation. Kalkoverdrevenes overlap med 
klitnaturtyperne kan forklares ud fra få ud-
bredte epifytter som Almindelig væggelav 
(Xanthoria parietina), Kvist-kantskivelav 
(Lecanora symmicta) og Grågrøn skivelav 
(Lecidella elaeochroma). De nævnte arter 

kan vokse på stort set enhver tilgængelig 
vedplante eller dværgbusk, hvorfor de er 
vidt udbredte i mange naturtyper. Den 
store variation på kalkoverdrevene kan 
givetvis tilskrives den over dobbelt så store 
artspulje ift. de sure overdrev.

Aude & Frederiksen (2015) fandt, at 
kalkholdige overdrev er den mest artsrige 
lysåbne naturtype i nationalparken med 
forekomst af flere sjældne mos-arter. For-
søg har bekræftet, at langt de fleste mosser 
grundet størrelsen ikke tåler konkurrence 
fra karplanter, som fremmes af nærings-
stoftilførsel og/eller mangler pleje (Aude 
& Ejrnæs 2005). Vi vurderer, at dette også 
gælder for laver. Vi fandt, at kalkoverdre-
vene ligesom de sure overdrev generelt er 
artsfattige på laver. Til gengæld findes der 
enkelte sjældne og truede arter, som kun er 
registreret i denne naturtype, så overdreve-

Naturtype Artspulje
(Species 
pool)

Antal rødlistede arter
(Number of redlisted 
species)

Rødlistet andel af artspuljen
(Proportion of species pool)

Klithede (2140) 77 31 40 %
Antropogent (sten) 122 47 39 %
Løvskov (inkl. enkelttræer) 131 44 34 %
Kalkoverdrev (6210) 39 13 33 %
Grå/grøn klit (2130) 74 24 32 %
Nåleskov (inkl. enkelttræer 
og dødt ved)

90 29 32 %

Strandeng (1330) 16 5 31 %
Klitlavning (2190) 61 19 31 %
Grøft/vandløb 63 18 29 %
Vej 65 18 28 %
Antropogent (ved) 37 10 27 %
Søbred 54 13 24 %
Surt overdrev (6230) 17 4 24 %
Hængesæk (7140) 21 3 14 %
Antropogent (beton+tage) 55 7 13 %
Hvid klit (2120) 5 0 0 %
Rigkær (7230) 7 0 0 %

Tabel 4. Antal rødlistede arter som er registreret i de forskellige naturtyper i Nationalpark 
Thy, sorteret efter rødlistet andel af artspuljen. Opgørelsen er baseret på samtlige 400 prø-
vefelter.
The numbers of redlisted species registered in the different habitat types in Thy National 
Park, sorted by proportion of redlisted species of the species pool. The calculation is based on 
all 400 sample plots.
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ne er også for laver vigtige levesteder.

Nationalparkens søer er primært nærings-
fattige og brunvandede, men også Lobe-
lie-søer udgør en pæn andel af de besøgte 
søer. Søbreddernes artsrigdom ligger over 
det totale gennemsnit, men langt de fleste 
af de registrerede arter er epifytter på Pors 
og Pil langs søbredden. Kombinationen af 
høj luftfugtighed og tilgængelighed af træ-
er som substrat synes at være afgørende for 
artsrigdommen langs søbredderne. Søernes 
relativt store overlap med klitterne i ordi-
nationsanalysen skyldes, at de undersøgte 
søer ligger i klitterne, og at den tørre del 
af søbredden typisk rummer flere klitarter. 
Tilgroning af søbredderne sker flere steder 
med Bjerg-Fyr (Pinus mugo), hvorfor det er 
forventeligt, at betadiversiteten for søerne 
overlapper med nåleplantagerne. 

Grøfterne viser større variation end søerne 
i ordinationsanalysen, og de har desuden 
artsoverlap med alle øvrige naturtyper, 
hvilket skyldes at grøfter typisk løber igen-
nem flere forskellige naturtyper. Dette for-
klarer hhv. den høje gennemsnitlige arts-
rigdom i prøvefelterne samt naturtypens 
store forskelligartethed. Der er ikke fundet 
arter, som specifikt er tilknyttet grøfter, og 
de registrerede arter har således deres na-
turlige habitat i andre naturtyper, hvorfor 
arternes tilstedeværelse ikke er betinget af 
grøften. 

Plantager
Langt hovedparten af områdets samlede 
statslige plantageareal (næsten 90 %) består 
af nålebevoksninger på tidligere klitarealer. 
Disse er typisk tilplantet med ikke-hjem-
mehørende nåletræer, hvor de mest be-
nyttede arter er Bjerg-Fyr og Sitka-Gran 
(Picea sitchensis). De to mest anvendte 
løvtræsarter er Eg og Bøg. 

De tredimensionelle strukturer, der fore-
kommer i skove, er som nævnt vigtige, da 
de øger forekomsten af nicher og dermed 
typisk også artsantallet af laver. Dernæst 
har lang kontinuitet og urørthed med fore-
komst af veterantræer og dødt ved med 

naturlig nedbrydning også stor betydning 
for antallet af arter, hvor især træernes 
alder er en nøglefaktor for forekomsten af 
laver (Fritz et al. 2009). I Nationalpark Thy 
er Thagaards Plantage med sine ca. 200 år 
gamle birkebevoksninger, hvor værdifulde 
og truede arter har indfundet sig, et be-
vis på dette. Stammerne er tæt dækket af 
mosser og laver, og man kan se guirlander 
af Almindelig skæglav (Usnea dasypoga) 
hænge fra træerne, hvilket understreger 
vigtigheden af lang kontinuitet og urørthed 
for både mos- og lavfloraen (Foto 2). Fund 
af den truede Ochrolechia subviridis (Vor-
te-blegskivelav og Ochrolechia microsticto
ides (Udbredt blegskivelav), som er kritisk 
truet i Danmark,  bekræfter vigtigheden af 
denne lokalitet og kontinuitet.

Løvtræer har generelt en større artsrigdom 
af epifytter end nåletræer (Arup et al. 
1997). Dette mønster viste sig også i vores 
data, men derudover fandt vi også flest 
sjældne og truede arter i løvbevoksninger. 
Der blev også fundet unikke og sjældne 
arter i nålebevoksninger, men hertil skal 
det bemærkes, at en del af de for nålebe-
plantningerne specifikke arter som ikke 
findes i løvplantagerne, i stedet er at finde 
i klitterne. Det er især meget gamle Bjerg-
Fyr bevoksninger, der giver plads til laver 
tilknyttet lysåbne klitnaturtyper. Der er 
heriblandt registreret 18 arter af Bæger-
lav (Cladonia) i nålebevoksningerne.. Af 
ordinationsanalysen fremgår det, at nåle-
bevoksningerne indeholder en særskilt va-
riation, som ikke deles med andre skovty-
per. Der er dog overlap imellem nåletræer 
og nogen typer af løvtræer (Birk, Eg og El), 
mens Bøg viser et mindre overlap med El 
og Birk. Bøg er i modsætning til de andre 
undersøgte træarter den eneste art med 
mesotrof bark (pH 4-4,9), mens de øvrige 
træer er fattigbarkstræer (pH 3-4) med sur 
og næringsfattig bark. Dette har betydning 
for artssammensætningen af epifytter på 
stammen. Derudover er der forskel på 
antallet af undersøgte prøvefelter for de to 
typer, for løvtræstyperne er 12 prøvefelter 
undersøgt, mens der for nålebevoksninger 
er undersøgt 22 prøvefelter. Derfor vil nå-

lebevoksningerne også forventes at rumme 
en større variation. 

Det kan konkluderes, at artssammensæt-
ningen af epifytter i mange tilfælde for 
fattigbarkstræer minder om hinanden, og 
derfor ses de store overlap imellem for-
skellige skovtyper. Overlap imellem skov-
typerne kan til dels også forklares med, 
at mange bevoksninger har en heterogen 
træartssammensætning, hvor flere træarter 
optræder i samme prøvefelt. Overlap imel-
lem bøgebevoksninger og fattigbarkstræer 
skyldes formentlig forekomst af flere al-
mindelige arter. 

Antropogen natur
De antropogene typer viser langt den stør-
ste variation i data og et ganske særegent 
artsindhold med begrænset sammenfald 
med andre naturtyper. Typen er meget 
heterogen og omfatter flere undertyper, 
hvilket givetvis kan forklare, hvorfor de 
antropogene habitater har det højeste arts-
antal af alle undersøgte typer (170 arter, 
heraf 60 rødlistede). 

Sten fra stendiger, gravsten, kirker, min-
desten m.v., huser langt størstedelen af 
arterne i det antropogene habitat. Denne 
habitattype rummer det højeste antal 
rødlistede arter overhovedet, og den næst-
højeste andel af artspuljen der er rødlistet. 
Særligt stendiget omkring Lodbjerg Kirke 
er artsrigt og af stor lichenologisk national 
interesse.

I ordinationsanalysen fremgår et artsover-
lap af den antropogen type med både bø-
gebeplantninger og grå- og grønsværklitter 
(2130). Ligheden med grå- og grønsvær-
klitterne skal findes i det faktum, at nogle 
af de antropogene habitater er pendanter 
til forskellige naturlige habitater. Der blev 
eksempelvis registreret 11 arter af Bægerlav 
typisk for klitter på et stråtag syd for Sten-
bjerg. Stråene må skabe så tilpas tørre og 
sure forhold, at der opstår mikrohabitater, 
der minder om dem, der findes i klitterne. 
Overlappet med bøgebeplantningerne kan 
givetvis forklares med forekomst af enkelte 
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almindelige arter som Almindelig væg-
gelav (Xanthoria parietina), Spæd roset-
lav (Physcia tenella), Almindelig kvistlav 
(Hypogymnia physodes) og Rynket skållav 
(Parmelia sulcata) samt at hegnspæle, 
bord-bænkesæt etc. forventes at rumme en 
del af de arter, der naturligt findes i løvbe-
voksninger. 

Fremtidig forvaltning
Resultaterne viser at Nationalpark Thy in-
deholder meget værdifulde lav-forekomster 
som er af både national og international 
interesse. Resultaterne viser desuden, at 
laver er en overset organismegruppe i Dan-
mark, som tilmed er truet. For at sikre den 
artsrige lavflora er det vigtigt at værne om 
og forbedre lavernes økologiske nicher.

Det anbefales derfor at øge graden af for-
styrrelse i klitterne således, at der konstant 
findes partier med åbent sand, som er en 
betingelse for at genstarte successionen 
ved indvandring af pionérarter (Søchting 
2017). Derudover vil forstyrrelse som 
afbrænding, græsning, erosion m.v. posi-
tivt forhindre utilsigtet tilgroning af både 
hjemmehørende og ikke-hjemmehørende 
planter og reducere ophobning af humus.  
Generelt anbefales det, at den atmosfæriske 
kvælstofdeposition reduceres, da for høje 
koncentrationer vides at kunne ændre 
lavfloraens artssammensætning (Larsen et 

al. 2005, Berthelsen et al. 2008). Niveauet 
er dog i øjeblikket ikke alarmerende højt, 
da vi fandt at kvælstoffølsomme arter, som 
Almindelig kvistlav (Hypogymnia physo
des), Melet grenlav (Ramalina farinacea) 
og Finger-kvistlav (Hypogymnia tubulosa) 
stadig er mere udbredte end nitrofile arter 
som Mangefrugtet væggelav (Polycauli
ona polycarpa) og Almindelig væggelav 
(Xanthoria parietina). For de sure overdrev 
fandt vi dog indikation af, at naturtypen 
modtager for store mængder kvælstof. 
Det var især i kanten af nationalparken ud 
imod markerne, at der var forekomst af fle-
re kvælstof-elskende arter. Man bør derfor 
forsøge at nedbringe kvælstofbelastningen 
af denne naturtype.

Vi har flere steder i nationalparken obser-
veret at brande har skabt meget værdifulde 
arealer for laverne med flere sjældne og 
truede arter. Vi anbefaler derfor at foretage 
afbrænding af dele af klitplantagerne (og 
naturligvis fortsætte det gode arbejde med 
pletvis afbrænding af klitheden). Brandene 
bør holdes til periferien af plantagerne, 
hvis der samtidig skal opbygges et gun-
stigt skovmikroklima for mosser inde i 
bevoksningerne. Det bør tilstræbes så vidt 
muligt at brænde ned til mineraljorden. 
For plantagerne anbefales det, at nåletræ-
erne fjernes med efterfølgende afbrænding 
af arealet og konvertering til løvskov eller 

klitnatur. Særligt tætte sikta- og rødgran-
plantager er uden værdi for lavfloraen. Der 
er i flere tilfælde nærmest tale om lavørke-
ner. Disse plantager bør prioriteres højest 
til afdrift eller konvertering til løvskov. 
Hvis nålebeplantninger ønskes bevaret, bør 
ældre skov-fyr prioriteres højest, da fyrre-
plantager ser ud til at rumme flere vær-
difulde arter end granplantager; det være 
sig eksempelvis arter af Skæglav (Usnea) 
og Mankelav (Bryoria). Gamle skov-fyr 
bør ikke fældes, da de har vist sig at kunne 
rumme flere værdifulde og rødlistede arter 
og er det tætteste, vi kommer på en natur-
lig dansk nåleskov.

Desuden anbefales udlægning af urørt løv-
skov samt mere dødt ved i skovene.

Slutteligt bør der etableres overvågning 
af særligt sjældne, truede eller naturtype-
karakteristiske arter, således at man kan 
følge udviklingen af disse. Det anbefales 
blandt andet at overvåge Fjeld-blegskive-
lav (Ochrolechia frigida) hvert andet år og 

Foto 2. De gamle mos- og lavbegroede 
krogede birketræer i Thagaards Plantage er 
et spektakulært syn. Foto: Lennarth Skov 
Espersen, www.fotoinaturen.dk.
The old birch trees in Thagaards plantation 
are a spectacular view with moss and lichens 
hanging form the trees.
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samtidig eftersøge nye individer af arten 
i nærheden af de nuværende bestande. 
Overvågning er mulig, da arten er let gen-
kendelig og ikke til at overse. Inden over-
vågningen påbegyndes anbefales det, for at 
tilgodese Fjeld-blegskivelavs muligheder 
for at sprede sig og dermed få en mere ro-
bust population, at der laves et par skrab i 
nærheden af de nuværende individer. Skra-
bet skal fjerne vegetationen og de øverste 
par cm af jordbunden.

En anden art som bør overvåges er Rank 
korallav (Stereocaulon paschale). Vi fandt 
arten to steder i Nationalpark Thy til trods 
for, at man mente arten var uddød i Dan-
mark. Ligesom for Fjeld-blegskivelav bør 
arten hjælpes ved nænsomme skrab i nær-
heden af populationerne.

I den nyeste danske naturforskning 
konkluderes at karplanter er en optimal 
artsgruppe at anvende i overvågningen da 
den har udsagnskraft for en række andre 
organismegrupper (Ejrnæs 2018). Vores 
undersøgelser viser imidlertid, at det er 
vigtigt at inddrage laver (og andre organis-
megrupper) i overvågningen på naturtyper 
hvor karplanter ikke er dominerende eller 
ikke i tilstrækkelig omfang kan fortælle 
om naturindholdet som fx i klitter, hede 
og skove.
 
I fremtiden bør der være et større fokus på 
registrering af laver, da de er vigtige i vur-
deringen af den biologiske mangfoldighed 
for adskillige naturtyper især klitter og 
skov. Til en fyldestgørende vurdering i klit-
ternes bevaringsstatus mangler der detalje-
ret information om laver. Der er indtil flere 
karakteristiske arter for naturtyperne grå- 
og grønsværklit (2130) og klithede (2140) 
(Søgaard et al. 2003). Disse data indsamles 
på nuværende tidspunkt ikke i den danske 
overvågning af klitter.

Nationalpark Thy er som nævnt også un-
dersøgt for mosser, hvor det blev konklu-
deret at klitlavningerne var den mest arts-
rige naturtype (Aude & Frederiksen 2015). 
Klitlavningerne er til gengæld artsfattige 

på laver, hvilket betyder, at det er vigtigt 
at indhente data fra forskellige organisme-
grupper og bevare forskellige økologiske 
nicher for at sikre den totale biodiversitet.  

TAK
Tak til 15. Juni Fonden og Nationalpark 
Thy for økonomisk støtte til projektet. 
Uden denne støtte havde projektet ikke 
været muligt at realisere. Tak for den posi-
tive opbakning og støtte vi har oplevet fra 
Nationalpark Thy, særligt fra Signe Kappel 
Jørgensen og Else Østergaard. Tak til Na-
turstyrelsen Thy for adgang til arealerne og 
vigtig information om arealerne. Stor tak 
til Biologisk Forening for Nordvestjylland 
for værdifuld information om lokaliteter.
Tak til Tor Tønsberg, Bergen (The Natural 
History Museum), Göran Thor, Uppsala 
(Department of Ecology, Swedish Univer-
sity of Agricultural Sciences), Ulf Arup, 
Lund (Botanical Museum, Lund Universi-
ty) Martin Kukwa, Gdansk (Department of 
Plant Taxonomy and Nature Conservation, 
University of Gdańsk) og Klaas van Dort 
for hjælp med artsbestemmelser. 
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Latinsk navn Dansk navn Antal fund 
Acarospora fuscata Brun småsporelav 5
Acarospora nitrophila - 1
Acarospora species Småsporelav-slægten 1
Acarospora veronensis Almindelig småsporelav 2
Agonimia globulifera Klit-snasklav 1
Amandinea punctata Liden sortskivelav 19
Anisomeridium polypori Sprække-punktlav 7
Arthonia atra Sort bogstavlav 5
Arthonia didyma Oliven-pletlav 9
Arthonia ligniariella Skov-pletlav 1
Arthonia punctiformis Bark-punktlav 4
Arthonia radiata Stjerne-pletlav 31
Arthonia spadicea Skygge-pletlav 3
Arthonia species Pletlav-slægten 2
Arthonia varians - 2
Arthopyrenia punctiformis Punkt-arthopyrenia 11
Aspicilia cinerea Grå hulskivelav 4
Aspicilia contorta ssp. hoffmanniana Spredt hulskivelav 1
Aspicilia species Hulskivelav-slægten 1
Athallia cerinella Kvist-orangelav 2
Athallia cerinelloides Citrongul orangelav 1

Athallia holocarpa Liden orangelav 7
Bacidia adastra - 5
Bacidia arceutina Brunfrugtet tensporelav 5
Bacidia bagliettoana Mos-tensporelav 1
Bacidia chloroticula - 3
Bacidia rubella Rødbrun tensporelav 2
Bacidia species Tensporelav-slægten 1
Bacidina phacodes Körbers tensporelav 2
Bacidina species Tensporelav-slægten 3
Bacidina sulphurella - 1
Baeomyces rufus Rødbrun svampelav 6
Bilimbia sabuletorum - 2
Blennothallia crispa Kruset bævrelav 2
Bryoria fuscescens Almindelig mankelav 3
Buellia aethalea Klippe-sortskivelav 6
Buellia arborea - 7
Buellia griseovirens Grågrøn sortskivelav 87
Calogaya decipiens Knudret orangelav 1
Calogaya pusilla - 2
Calogaya saxicola Mur-orangelav 6
Calogaya species Orangelav-slægten 1
Caloplaca arnoldii - 4
Caloplaca asserigena Hede-orangelav 5

APPENDIX
Registrerede lavarter i Nationalpark Thy samt deres antal fund sorteret efter videnskabeligt artsnavn.
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Caloplaca cerina Voksgul orangelav 1
Caloplaca maritima - 1
Caloplaca obscurella Gråskurvet orangelav 1
Caloplaca species Orangelav-slægten 1
Candelariella aurella Liden æggeblommelav 15
Candelariella coralliza Pude-æggeblommelav 3
Candelariella reflexa Grynskællet æggeblommelav 12
Candelariella species Æggeblommelav 1
Candelariella vitellina Almindelig æggeblommelav 6
Candelariella xanthostigma Kornet æggeblommelav 2
Cetraria aculeata Grubet tjørnelav 23
Cetraria ericetorum Smal kruslav 2
Cetraria islandica Islandsk kruslav 11
Cetraria muricata Tue-tjørnelav 20
Chaenotheca brunneola Skov-knappenålslav 1
Chaenotheca chrysocephala Citrongul knappenålslav 2
Chaenotheca ferruginea Rustbrun knappenålslav 3
Circinaria caesiocinerea Fuglestens-hulskivelav 1
Circinaria contorta Indviklet hulskivelav 6
Cladonia arbuscula Gulhvid rensdyrlav 21
Cladonia borealis Nordlig bægerlav 13
Cladonia carneola Gulgrøn bægerlav 1
Cladonia cenotea Pudret bægerlav 1
Cladonia cervicornis Pude-bægerlav 28
Cladonia chlorophaea Brungrøn bægerlav 30
Cladonia chlorophaea s.lat. Brungrøn bægerlav 18
Cladonia chlorophaea s.str. Brungrøn bægerlav 20
Cladonia ciliata Spinkel rensdyrlav 33
Cladonia coniocraea Træfods-bægerlav 18
Cladonia cornuta Syl-bægerlav 8
Cladonia crispata Takket bægerlav 9
Cladonia crispata var. cetrariiformis Takket bægerlav 2
Cladonia cryptochlorophaea Kalirød bægerlav 1
Cladonia deformis Kreneleret bægerlav 7
Cladonia digitata Finger-bægerlav 4
Cladonia diversa Rød bægerlav 47
Cladonia fimbriata Bleggrøn bægerlav 19
Cladonia floerkeana Lakrød bægerlav 50
Cladonia foliacea Fliget bægerlav 45
Cladonia furcata Kløftet bægerlav 53
Cladonia glauca Grågrøn bægerlav 65
Cladonia gracilis Slank bægerlav 50
Cladonia humilis Lav bægerlav 5
Cladonia macilenta Indsvunden bægerlav 8
Cladonia merochlorophaea Mørk bægerlav 55
Cladonia mitis Mild rensdyrlav 43
Cladonia novochlorophaea Sortbrun bægerlav 6
Cladonia ochrochlora Stød-bægerlav 8
Cladonia phyllophora Sortfodet bægerlav 3
Cladonia pleurota Skarlagenrød bægerlav 3
Cladonia pocillum Kalk-bægerlav 1
Cladonia polydactyla Vifte-bægerlav 4
Cladonia portentosa Hede-rensdyrlav 106
Cladonia pulvinata Tue-bægerlav 2
Cladonia pyxidata Tragt-bægerlav 10
Cladonia ramulosa Kliddet bægerlav 54
Cladonia rangiferina Askegrå rensdyrlav 24
Cladonia rangiformis Spættet bægerlav 24
Cladonia scabriuscula Ru bægerlav 11
Cladonia species Bægerlav-slægten 8
Cladonia squamosa Skælklædt bægerlav 8
Cladonia stellaris Stjerne-rensdyrlav 2
Cladonia subcervicornis Kyst-bægerlav 3
Cladonia subrangiformis Hvidvortet bægerlav 2
Cladonia subulata Spids bægerlav 14
Cladonia sulphurina Opblæst bægerlav 2
Cladonia symphycarpa Kalkhede-bægerlav 3
Cladonia uncialis Pigget bægerlav 29
Cladonia uncialis ssp. biuncialis Pigget bægerlav 17
Cladonia verticillata Etage-bægerlav 8
Cladonia zopfii Klit-bægerlav 29
Clauzadea monticola Kalk-clauzadea 3
Cliostomum griffithii Trefarvet tensporelav 18
Coenogonium pineti Liden vokslav 23

Diplotomma alboatrum Sorthvid sortskivelav 4
Diplotomma chlorophaeum - 1
Diplotomma pharcidium Sort sortskivelav 2
Diplotomma venustum - 1
Evernia prunastri Almindelig slåenlav 74
Fellhanera bouteillei Flaske-tallerkenlav 2
Flavoparmelia caperata Gulgrøn skållav 1
Flavoplaca arcis - 2
Flavoplaca citrina Støvet orangelav 5
Flavoplaca dichroa Tofarvet orangelav 2
Flavoplaca flavocitrina Grynskællet orangelav 10
Flavoplaca limonia - 2
Flavoplaca marina Strand-orange 1
Flavoplaca oasis - 14
Fuscidea lightfootii Bøge-fuscidea 4
Fuscidea pusilla - 2
Gyalidea scutellaris - 1
Haematomma species 1
Haemotomma ochroleucum var. 
ochroleucum Gul trådkantlav 2
Haemotomma ochroleucum var. 
porphyrium Grå trådkantlav 2
Hydropunctaria maura Strand-vortelav 2
Hypocenomyce caradocensis Brun muslinglav 1
Hypocenomyce scalaris Småskællet muslinglav 1
Hypogymnia farinacea Grynet kvistlav 1
Hypogymnia physodes Almindelig kvistlav 146
Hypogymnia tubulosa Finger-kvistlav 85
Hypotrachyna afrorevoluta Kyst-skållav 2
Hypotrachyna revoluta Bleggrå skållav 4
Lecania cyrtella Hylde-lecania 12
Lecania cyrtellina Skov-lecania 6
Lecania erysibe Mur-lecania 4
Lecania hutchinsiae Klippe-lecania 1
Lecania naegelii Naegelis tensporelav 3
Lecania rabenhorstii Kalkstens-lecania 2
Lecania species Lecania slægten 1
Lecania turicensis - 1
Lecanora actophila Strand-kantskivelav 1
Lecanora aitema Klit-kantskivelav 2
Lecanora albescens Cement-kantskivelav 16
Lecanora argentata Sølv-kantskivelav 6
Lecanora barkmaniana - 1
Lecanora campestris Mur-kantskivelav 5
Lecanora carpinea Hviddugget kantskivelav 45
Lecanora chlarotera Brun kantskivelav 78
Lecanora circumborealis Nordlig kantskivelav 2
Lecanora confusa Narre-kantskivelav 1
Lecanora conizaeoides By-kantskivelav 8
Lecanora crenulata Beton-kantskivelav 5
Lecanora dispersa Spredt kantskivelav 13
Lecanora expallens Bleggul kantskivelav 57
Lecanora gangaleoides Sortskive-kantskivelav 3
Lecanora glabrata Bøge-kantskivelav 3
Lecanora hagenii Hagens kantskivelav 52
Lecanora helicopis Salt-kantskivelav 2
Lecanora intricata Klippe-kantskivelav 3
Lecanora leptyrodes Park-kantskivelav 2
Lecanora orosthea Grønskurvet kantskivelav 2
Lecanora persimilis Brunrød kantskivelav 14
Lecanora polytropa Bleggrøn kantskivelav 7
Lecanora pulicaris Almindelig kantskivelav 65
Lecanora rugosella - 3
Lecanora rupicola Stengærde-kantskivelav 4
Lecanora saligna Ved-kantskivelav 8
Lecanora salina Saltstøv-kantskivelav 1
Lecanora semipallida Gulrandet kantskivelav 1
Lecanora species Kantskivelav slægten 8
Lecanora strobilina Barkløs kantskivelav 1
Lecanora sulphurea Svovlgul kantskivelav 5
Lecanora symmicta Kvist-kantskivelav 82
Lecanora umbrina - 4
Lecanora varia Gulgøn kantskivelav 2
Lecidea auriculata - 1
Lecidea brachyspora - 2
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Lecidea diducens - 1
Lecidea fuscoatra Rudret skivelav 3
Lecidea grisella Grå skivelav 1
Lecidea lactea Hvid skivelav 4
Lecidea lapicida Klippe-skivelav 3
Lecidea plana - 1
Lecidea species Skivelav slægten 6
Lecidea turgidula Sortfrugtet skivelav 4
Lecidella elaeochroma Grågrøn skivelav 102
Lecidella elaeochroma f. soralifera Soral-skivelav 1
Lecidella euphorea Nordisk skivelav 7
Lecidella scabra Skurvet skivelav 3
Lecidella stigmatea Kalkstens-skivelav 4
Lepraria cacuminum - 1
Lepraria elobata - 1
Lepraria incana Almindelig støvlav 94
Lepraria lobificans Grøn støvlav 29
Lepraria rigidula Håret støvlav 3
Lepraria species Støvlav slægten 4
Leptorhapis species - 1
Lichenes species - 10
Loxospora elatina Hvidlig brunskivelav 7
Melanelixia fuliginosa Sod-skållav 1
Melanelixia glabratula Glinsende skållav 11
Melanelixia species Skållav slægten 3
Melanelixia subaurifera Guldpudret skållav 71
Melanohalea exasperatula Kølle-skållav 4
Micarea denigrata Pionér-kornlav 20
Micarea lignaria Tørve-knaplav 3
Micarea micrococca - 3
Micarea nitschkeana Lyng-kornlav 12
Micarea peliocarpa Blegfrugtet kornlav 5
Micarea prasina Grøn kornlav 23
Micarea prasina s.lat. - 5
Micarea species Kornlav slægten 2
Mycobilimbia epixanthoides - 1
Mycoblastus fucatus Bøge-storsporelav 17
Mycoglaena myricae Liden porsprik 13
Myriospora smaragdula Liden småsporelav 1
Ochrolechia androgyna Bark-blegskivelav 1
Ochrolechia frigida Fjeld-blegskivelav 3
Ochrolechia microstictoides Udbredt blegskivelav 4
Ochrolechia parella Almindelig blegskivelav 2
Ochrolechia subviridis Vorte-blegskivelav 1
Ochrolechia turneri Turners blegskivelav 1
Opegrapha rufescens Brun bogstavlav 2
Opegrapha species Bogstavlav 4
Parmelia ernstiae Rimstift-skållav 1
Parmelia saxatilis Farve-skållav 3
Parmelia species Skållav slægten 1
Parmelia submontana Langlobet skållav 2
Parmelia sulcata Rynket skållav 82
Parmeliopsis ambigua Gul stolpelav 6
Parmeliopsis hyperopta Grå stolpelav 1
Peltigera canina Hunde-skjoldlav 4
Peltigera didactyla Liden skjoldlav 4
Peltigera hymenina Hinde-skjoldlav 10
Peltigera membranacea Tynd skjoldlav 8
Peltigera neckeri Glinsende skjoldlav 1
Peltigera rufescens Brun skjoldlav 1
Peltigera species Skjoldlav slægten 2
Pertusaria aspergilla - 3
Pertusaria hymenea Åben prikvortelav 2
Pertusaria leioplaca Tynd prikvortelav 2
Pertusaria pupillaris Liden prikvortelav 2
Pertusaria species Prikvortelav slægten 3
Phaeophyscia endophoenicea Skygge-rosetlav 2
Phaeophyscia nigricans Sortagtig rosetlav 5
Phaeophyscia orbicularis Grågrøn rosetlav 11
Phlyctis agelaea Kønnet sølvlav 1
Phlyctis argena Almindelig sølvlav 44
Physcia adscendens Hætte-rosetlav 16
Physcia caesia Blågrå rosetlav 3
Physcia stellaris Stjerneformet rosetlav 1
Physcia tenella Spæd rosetlav 97

Physconia distorta Pudret dugrosetlav 2
Physconia perisidiosa Liden dugrosetlav 1
Placynthiella icmalea Stift-skivelav 25
Placynthiella oligotropha Vorte-skivelav 1
Placynthiella species Skivelav slægten 1
Placynthiella uliginosa Tørve-skivelav 17
Platismatia glauca Blågrå papirlav 44
Polycauliona phlogina Flammet orangelav 1
Polycauliona polycarpa Mangefrugtet væggelav 80
Polysporina simplex Sort foldekantlav 4
Porina leptalea Rødfrugtet porina 1
Porpidia crustulata Liden bredskivelav 1
Porpidia soredizodes Sortkornet bredskivelav 3
Porpidia species - 1
Porpidia tuberculosa Broget bredskivelav 4
Protoblastenia rupestris Kalk-gulskivelav 4
Protoparmeliopsis muralis Randfliget kantskivelav 2
Pseudevernia furfuracea Grå fyrrelav 49
Pseudosagedia aenea Grønlig porina 23
Psilolechia lucida Gul skyggelav 1
Punctelia subrudecta Punkt-skållav 2
Ramalina farinacea Melet grenlav 95
Ramalina fastigiata Tue-grenlav 28
Ramalina fraxinea Stor grenlav 1
Ramalina subfarinacea Kyst-grenlav 1
Rhizocarpon distinctum - 4
Rhizocarpon geographicum Gulgrøn landkortlav 3
Rhizocarpon lecanorinum Gulgrøn landkortlav 3
Rhizocarpon postumum - 1
Rhizocarpon reductum Mørk landkortlav 5
Rhizocarpon umbilicatum Kalk-landkortlav 1
Rinodina exigua Ege-knaplav 1
Rinodina oleae Kyst-knaplav 9
Rinodina sophodes Aske-knaplav 2
Rinodina species Knaplav slægten 4
Ropalospora viridis Hvidrandet grønskorpe 1
Scoliciosporum chlorococcum By-snosporelav 93
Scoliciosporum curvatum Blad-snosporelav 1
Scoliciosporum sarothamni Soral-snosporelav 7
Scoliciosporum umbrinum Sten-snosporelav 4
Stereocaulon condensatum Lav korallav 1
Stereocaulon evolutum Pude-korallav 1
Stereocaulon paschale Rank korallav 2
Stereocaulon saxatile Klit-korallav 2
Stereocaulon vesuvianum Skjold-korallav 2
Strangospora pinicola Bark-tusindsporelav 1
Tephromela atra Sortfrugtet kantskivelav 1
Thelocarpon epibolum - 1
Trapelia coarctata Hvidrandet brunskivelav 1
Trapelia obtegens Soral-brunskivelav 1
Trapelia placodioides Stor brunskivelav 3
Trapeliopsis granulosa Forskelligfarvet skivelav 25
Tuckermannopsis chlorophylla Olivenbrun kruslav 8
Umbilicaria polyphylla Glat navlelav 2
Usnea dasypoga Almindelig skæglav 1
Usnea hirta Liden skæglav 24
Usnea subfloridana Busket skæglav 7
Verrucaria dolosa - 4
Verrucaria dufourii - 2
Verrucaria floerkeana - 1
Verrucaria muralis Mur-vortelav 17
Verrucaria nigrescens Sortbrun vortelav 18
Verrucaria pinguicula - 2
Verrucaria species - 3
Verrucaria viridula Grønlig vortelav 1
Vouauxiella lichenicola - 1
Vulpicidia pinastri Gul kruslav 9
Xanthoparmelia loxodes Knudret skållav 1
Xanthoparmelia pulla Mørkebrun skållav 1
Xanthoparmelia verruculifera Småknoppet skållav 1
Xanthoria aureola Kyst- væggelav 3
Xanthoria parietina Almindelig væggelav 86
Xanthoriicola physciae - 1
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