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Vad är en lav?
”Vad är en lav”? – eller ibland ”Vad är lava”? Det är en fråga 
man ofta får som lavforskare – en är synnerligen berättigad 

fråga, som det aldrig varit lätt att svara på. Svenska forskare har 
tillsammans med ett internationellt forskarteam gjort banbry-

tande upptäckter om lavarnas komplicerade byggnad.

TEXT GÖRAN THOR, HANNA JOHANNESSON & VEERA TUOVINEN

gången myntade begreppet symbios för samspelet 
mellan algen och svampen i laven. Begreppet sym-
bios har sedan blivit en frekvent använd term. Denna 
upptäckt skapade djupa konflikter bland några av då-
tidens lichenologer. Vissa av dem vägrade acceptera 
att en lav bestod av en svamp- och en algkomponent, 
vilket ledde till att tidigare vänner blev ovänner för 
livet. Under 1900-talet fick man ökad kunskap om 
att foto bionten i en lav nästan alltid är en grönalg 
eller en cyanobakterie (eller ibland båda två på en 
gång) samt att mykobionten nästan alltid är en spor-
säckssvamp (Ascomycota) eller en basidiesvamp (Ba-
sidiomycota). Relationen mellan algen och svampen 
– frågan huruvida någon av dem dominerar och i så 
fall vem – har alltid diskuterats. Allt från att algen para-
siterar på svampen till att svampen parasiterar på algen 
har föreslagits. Under den senaste tioårsperioden har 
det också blivit alltmer uppenbart att transporten av 
ämnen mellan mykobiont och fotobiont underlättas 
eller t.o.m. är beroende av bakterier som förekommer 
i mängd i lavbålen, och att dessa även kan sägas ingå i 
lavsymbiosen (t.ex. Muggia m.fl. 2013). 

Vad presenterade vi i Science? 
Jo, att barken (cortex) på många lavar innehåller en 
basidiesvamp som är artegen för varje lavart. Många 
lavar är uppbyggda av en inre, ofta ganska lös vävnad 
av svamp hyfer och alger vilken kallas märg (medulla) 
och ett yttre kompakt lager av svampceller som  kallas 
bark (cortex). Den hittills okända svampordningen 
beskrevs med namnet Cyphobasidiales i artikeln i Sci-

Ett enkelt svar på vad en lav är har varit 
att det är en svamp (mykobiont) och en 
alg (fotobiont) som lever ihop. Ett annat, 
mer desillusionerat svar är att lavar är de 

organismer som lichenologer (lavforskare) studerar, 
och detta svar speglar måhända frågans komplexitet. 
Att fönsterlav Cladonia stellaris säljs under artistnam-
net ”vitmossa” i affärerna före jul gör verkligen inte 
saken mindre förvirrad. Många har blivit irriterade 
över detta. För den som tvekar över skillnaden mellan 
fönsterlav och vitmossa rekommenderas varmt filmen 
”Det är för f-n inte mossa!” på Youtube. Lavar är dess-
utom polyfyletiska, dvs. har uppkommit flera gånger 
under evolutionens gång (t.ex. Gargas m.fl. 1995). Av-
licheniseringar (förlust av algkomponenten) har också 
skett. Och inte har det blivit lättare nu. Sommaren 
2016 publicerade vi tillsammans med ytterligare tio 
forskare från Österrike och USA en artikel i Science, 
som ytterligare komplicerar frågan om vad en lav är 
(Spribille m. fl. 2016). 

Historiskt sett uppfattade man en lav som en 
organism vilken som helst; t.ex. som grå flugsnap-
pare eller blåsippa. Schwendener (1869) var en av 
de första som föreslog att lavar består av en alg och 
en svamp. Den tyske botanisten Heinrich Anton de 
Bary publi cerade 1879 en artikel där han för första 

 Den vackra, skarpt färgade men giftiga varglaven Letharia vul-
pina är en av lavarna vi har studerat. Barken av varglav innehål-
ler samma Cyphobasidium- och Tremella-arter i såväl i USA som 
i Sverige. Foto: Veera Tuovinen, Stormyren, Falun, Dalarna 2014
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ence. Vi kunde förstås inte undersöka samtliga mer än 
20 000 beskrivna lavar utan fokuserade på familjen 
Parmeliaceae, eftersom det är en artrik familj med 
främst blad- och busklavar som har världsvid utbred-
ning, vilket gjorde det lätt att få tag på färskt mate-
rial att sekvensera. Vi kunde säkerställa att Cypho-
basidiales fanns i 52 lavsläkten från samtliga sex konti-
nenter. Detta indikerar starkt att svampgruppen är vitt 
spridd bland olika lavar, att den ingår i lavsymbiosen, 
och att den finns överallt där lavar förekommer. Som 
med många stora upptäckter var det något vi nästan 
bara snubblade över. Man kan inte ha som mål att göra 
en banbrytande upptäckt, men när man väl lyckas 
blir man förvånad och tänker: varför har ingen annan 
kommit på det här tidigare? Säkerligen har ett flertal 
andra forskare fått fram data om dessa organismer när 
de sekvenserat lavar, men de har antingen misstolkat 
eller valt att inte gå vidare med att bearbeta dessa data. 
Att basidiesvampar över huvud taget förekommer i la-
var som innehåller en sporsäckssvamp är något vi gan-
ska nyligen blivit medvetna om. Ett avgörande arbete 
som påvisade deras förekomst gjordes av Diederich 
(1996). Basidiesvamparna har dock hittills mest setts 
antingen som kuriosa eller som para siter. 

Tagellavarnas mysterium
Från början var det Toby Spribille som studerade 
lav arterna talltagel Bryoria fremontii och olivtalltagel 

B. tortuosa. Finska lichenologer (Velmala m.fl. 2009) 
hade publicerat uppgiften att båda innehöll samma 
sporsäckssvamp och alg, varför B. tortuosa reducerades 
till en synonym till B. fremontii. Ändå skilde de sig åt 
genom att B. tortuosa har rikligt med vulpinsyra i hela 
bålen, medan B. fremontii bara producerar vulpinsyra 
i soral (struktur i vilka vegetativa spridningsenheter 
bildas) och fruktkroppar (som är ovanliga). Varför var 
det så? Toby upptäckte att det fanns en helt okänd ba-
sidiesvamp i båda lavarna, men i mycket större mängd 
i B. tortuosa. Vilken var denna nya svamp, var i laven 
fanns den och hur spridd var den hos lavar? Där stod 
vi våren 2015. Till slut var vi 13 forskare som försökte 
svara på dessa frågor. Vi förstod att vi var något stort 
på spåret, så vi beslöt oss för att hålla helt tyst och 
varken diskutera med någon utomstående eller söka 
pengar till projektet, eftersom detta både skulle sinka 
oss och leda till att preliminära resultat spreds. Eller 
rättare sagt; en av oss (VT) sökte faktiskt medel för 
att åka till USA sommaren 2015 för att arbeta med 
Toby i ett laboratorium i Montana, men hon skrev 
då att hon inte kunde berätta riktigt vad hon skulle 
göra. Trots detta blev ansökan beviljad. Det mesta av 
resultaten togs sedan fram under sommaren och hös-
ten 2015 av just Veera och Toby. Därefter återstod att 
dubbelkolla allt, ta fram illustrationer och skriva ma-
nus. Allt detta skedde i ett rasande tempo under våren 
2016, och ett manus skickades till Nature – som re-
fuserade det, eftersom de ansåg att det redan var väl-
känt att olika svampar fanns i lavar. Manuset skrevs 
om och skickades in till Science, som antog det med 
smärre justeringar, och den 21 juli 2016 publicerades 
artikeln. Då äntligen kunde vi berätta om resultaten 
för andra. 

Det svåra och det viktiga
Det svåraste, men samtidigt viktigaste, var att visa var 
i laven den nya svampen fanns. Detta var av funda-
mental betydelse för att visa att det inte var en fråga 
om kontamination, utan att svampen var en del av 
den morfologiska strukturen i en lavbål. Morfologiskt 
går det inte att skilja basidiesvampen Cyphobasidiales 
från  sporsäckssvampen i lavbålen i ett vanligt ljusmi-
kroskop. Det är givetvis därför den undgått upptäckt 
ända tills vi fått tillgång till nya, kraftfulla moleky-

Grå tagellav Bryoria capillaris, en av flera svenska arter av tagel-
lavar, här i Bäcklösa, Uppsala 30.5.2017. Foto: Rikard Sundin
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lära och mikroskopiska metoder. Vi förstod att vi med 
hjälp av FISH (Fluorescerande in situ-hybridisering) 
och konfokalmikroskopi skulle kunna påvisa var ba-
sidiesvampen fanns, men ingen hade tidigare lyck-
ats använda dessa tekniker på lavsvampar, och de vi 
frågade var tveksamma till om det över huvud taget 
skulle vara möjligt. Det fanns ingen metod utvecklad 
för hur man skulle använda tekniken för att studera 
lavar, varför vi först snabbt måste utveckla nya proto-
koll och testa dem. Med FISH kan man färga rRNA 
i specifika svamparter med fluore scerande markörer. I 
ett konfokalmikroskop belyser man sedan de färgade 
proverna med laserljus och kan då avgöra vilka celler 
som tillhör vilken art beroende på vilken våglängd 
de avger. Man kan också ta tredimensionella bilder 
av preparaten. Strax före jul 2016 fick vi äntligen allt 
att fungera och kunde ta de avgörande bilderna som 
visade att basidiesvampen bildar en stor del av barken 
i bålen hos tagellavar Bryo ria. Praktiskt taget samtidigt 
beskrevs basidiesvampen vi hittat av en annan fors-
kargrupp som släktet Cyphobasidium innefattande två 
arter; C. hypogymniae som förekommer i olika arter 
av blåslavar Hypogymnia, och C. usneicola som finns 
i skägglavar Usnea spp. (Millanes m.fl. 2016). Arterna 
beskrevs som lavparasiter som bildar galler på värdbå-
len, i vilken basidier bildas. Vi kunde visa att Cypho-
basidiales oftast förekommer i lavbålen som encelliga, 
ganska runda till långsträckta celler som tillväxer ge-
nom delning, ett slags jäst-tillstånd.

Mer än en basidiesvamp
Innebär detta att vi numera vet vad en lav är? Så en-
kelt är det spännande nog inte. En av oss, Veera, dis-
puterade i mars 2017, och i avhandlingen finns ett 
ännu opublicerat manus som visar att det i barken 
hos släktet varglavar Letharia finns ytterligare en ba-
sidiesvamp av släktet Tremella. Det skulle kunna vara 
så att barken hos lavar är uppbyggd av en blandning 
av Cyphobasidiales och Tremella. Tremella är ett bland 
mykologer välkänt släkte som innefattar både frile-
vande arter och parasiter. Ett flertal Tremella-arter är 
beskrivna som artspecifika lavparasiter. Kanske är det 
så att både Cyphobasidiales och vissa Tremella-arter i 
själva verket är fundamentala komponenter i många 
lavar, men att de endast mycket sällan bildar basidier 

– ofta i gall-liknande bildningar – och att de därför 
hittills uppfattats som parasiter. Cyphobasidiales inne-
fattar hittills bara en familj bestående av ett släkte 
med två beskrivna arter, men våra resultat indikerar 
att varje lavart eller lavsläkte i vilken vi hittat Cypho-
basidiales har sin egen art av ordningen, och att skill-
naden mellan olika arter är så stor att de bör tillhöra 
flera familjer och ett flertal släkten. Kanske är det så 
att många lavarter även innehåller en mer eller min-
dre artspecifik Tremella-art, eller vissa av dem t.o.m. 
kan innehålla flera Tremella-arter.

Celler av Cyphoba-
sidium i barken av 
grå tagellav Bryoria 
capillaris med cell-
kärnor blåfärgade. 
Cellerna är 3–5 µm 
i diameter och till-
växer genom del-
ning. Foto: Veera 
Tuovinen 2016

Barken av grå tagellav Bryoria capillaris består av celler av den 
nyupptäckta svampen Cyphobasidium (grön), och sporsäcks-
svampen syns som hyfer i märgen (lila) blandade med algceller 
(röda). Foto: Heimo Wolinski 2016
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Så till slutfrågan 
Vad är en lav? Tja, den frågan är fortfarande svår att 
svara på. Kanske kan man formulera det som att en lav 
är ett samhälle innehållande en eller flera fotobionter, 
en sporsäckssvamp, en mängd bakterier och ofta en 
eller flera basidiesvampar. Sedan finns ytterligare ett 
stort antal arter av olika organismgrupper knutna till 
detta samhälle. Vissa är parasiter (dvs. en part som drar 
nytta av samlevnaden, medan den andra komponen-
ten skadas), medan andra har nytta av samexistensen 
utan att den andra parten påverkas nämnvärt. Yt-
terligare andra organismer som fåglar, snäckor/snig-
lar, myror och kvalster använder sedan lavarna som 
skydd, bomaterial, gömställe eller mat. Och namnet 
på laven – vad säger det? Enligt den botaniska koden 
gäller ”for nomenclatural purposes names given to li-
chens shall apply to their fungal components”. Men 
vilken svamp? Sporsäckssvampen eller någon av basi-
diesvamparna? Antagligen måste den botaniska koden 
ändras för att klargöra detta.  Säkerligen finns det yt-
terligare komponenter, som vi ännu inte hittat, i det 
komplexa system som vi kallar lavar. Den komplexa 
uppbyggnaden av lavbålen är kanske orsaken till att 
lavar reagerar snabbt på miljöförändringar som till ex-
empel vattenföroreningar, luftföroreningar eller änd-
rade skogs- eller jordbruksmetoder. Dessutom hjälper 
lavarna oss människor med fundamentala ekosystem-
tjänster. Detta sammantaget har lett till att lavar kan-
ske är den organismgrupp som mest frekvent används 
för miljöövervakning bland växter i vid bemärkelse. 

Våra studier visar hur lite vi fortfarande vet om 
samspelet mellan olika organismer, och om vilka ar-
ter som finns i Sverige. Resultaten indikerar att några 
närstående lavarter har var sin unika art av Cypho-
basidiales – en organismgrupp där bara två arter är 
beskrivna hittills. Kanske är också förekomsten av Tre-
mella-arter i lavar mycket vanligare än vi tror idag. Det 
skulle kunna betyda att vi i ett slag blivit medvetna 
om att det skulle kunna finnas ytterligare någonstans 
mellan 500 och 3 000 arter av basidiesvampar kvar att 
beskriva bara i Sverige. Inte heller förstår vi ännu vare 
sig relationen mellan de olika komponenterna i la-
var eller vilken roll de olika komponenterna har. Här 
öppnas ett helt nytt forskningsfält, och vi hoppas att 
fler vill ta upp stafettpinnen och fortsätta arbeta med 

den spännande och viktiga gruppen lavar. Grund-
forskning om naturens byggstenar – arterna – och 
deras taxonomi ger oss avgörande förståelse för, och 
kunskap om vår omvärld – vilket är en nödvändighet 
för en kostnadseffektiv naturvård. Tyvärr håller denna 
typ av forskning helt på att nedmonteras i Sverige, 
trots vår unika historia inom detta område allt sedan 
Linné och hans lärljungar. Fortsätter det så kommer 
ny kunskap istället att produceras i andra länder, och 
vi kommer att bli beroende av att dessa länder satsar 
på taxonomi. Vi håller tummarna för att Sverige änd-
rar sin inställning till taxonomisk grundforskning!
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