
1 

 

 

Lav – høyt og lavt 
En lavsafari 

 

 
 

Tekst og bilder:  

Kristian Aasbrenn 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                INNHOLD 

 

 
Landet Cladonia …………………………………………..  3 

 

Lav høyt og lavt. Innledning ……………………….  6 

 

Lav på berg og blokker ………………………………. 14 

 

Lav på trær og treverk ………………………………. 20 

 

Lav på bakken …………………………………………….. 30 

 

  Noen kilder til mer kunnskap om lav …………. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og bilder når ikke annen kilde er oppgitt: 

© Kristian Aasbrenn 

 

 

 

 
 

  



3 
 

LANDET CLADONIA 

 

Bli med på lavsafari! 

En vandring blant ville vekster 

i deres naturlige miljø 
 

 

 
 

Dersom Rendalen ikke allerede hadde et navn, og en botaniker med spesiell interesse 

for lav hadde fått i oppdrag å døpe området, kunne navnet fort blitt Cladonia. Landet 

Cladonia. Cladonia er den vitenskapelige fellesbenevnelsen for begerlavartene som til 

de grader setter synlig preg på store deler av landskapet i vår del av landet, spesielt 

kvitkrull, grå og lys reinlav. Vi må gjerne kalle dem måså, for det har generasjoner av 

rendøler gjort før oss.  

 

Men lavfloraen i Rendalen er langt mer enn Cladonia-artene. Ser vi oss omkring finner 

vi lav over alt, høyt og lavt – på trær, på bakken og på blokker og steiner og hus og 

skigarder. Dette heftet er bygd på en artikkelserie med nettopp det navnet: «Lav – høyt 

og lavt» som ble skrevet for Rendalsnytt og publisert over fire utgivelser i 2012 og 

2013.  

 

Stoffet her er tilrettelagt for å kunne fungere som turfølge for den som vil være med på 

en guidet tur langs stien som utgjør «lavsafarien» Landet Cladonia i Grønkampen-

området i Rendalen. Rendalen kommune har gitt støtte til skilting og merking av 

terrenget, som en del av prosjektet Stiene Dalimellom – en innsats for å ta vare på og 

fremme bruken av de gamle stiene i området mellom Renas og Glommas dalføre i 

Rendalen. 
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Lavsafarien er ikke laget for å finne de eksotiske og rødlistede artene, men mer å vise 

fram de vanligste, de mest typiske. Heftet kan tjene også som grunnlag for sjølstudier. 

Det gir seg ikke ut for å være faglitteratur i vitenskapelig forstand, men enkel 

lavkunnskap formidlet av en i hovedsak sjøllært vandrer – som liker å ha sansene og 

kameraet med seg, og som ser mening å jobbe for at enda flere skal komme seg ut i 

naturen. Kan stoffet bidra til nysgjerrighet og skjerping av sansene, og til at enda flere 

får stumpen opp av stolen eller får mer ut av turen, er hensikten oppnådd.  

 

En spesiell takk går til gode venner, professor Anders Lundberg ved Universitet i 

Bergen og stipendiat Marcel Schrijvers-Gonlag ved Høgskolen i Innlandet for 

oppmuntring og faglige råd.  

 

Takk også til Rendalen kommune og Statskog som har bidratt med midler og muliggjort 

merking og skilting av lavsafarien «Landet Cladonia» og til grunneierne som har gitt 

tillatelse til det.  

 

 

 

Rendalen juni 2017 

 

Kristian Aasbrenn 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon: 

 

www.lavsafari.no 

 

 
 

 

  

http://www.lavsafari.no/
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Noen praktiske opplysninger 

Lavsafarien «Landet Cladonia» er laget som en rundtur på 9,5 kilometer. Den går på 

fine stier i lettgått, prima turterreng. Fjellstøvler eller gummistøvler anbefales. Beste 

sted å starte er fra sommerparkeringen ved Isaksteinen på Storfjellet i Ytre Rendal – 

400 meter forbi den skiltede vinterparkeringen. Du kommer dit med bil ved å kjøre 8 

kilometer på bomveien mot Åkersrokkdalen som tar av fra Moraveien, 200 meter sør 

for Fagertun skole. Fra Isaksteinen går turen i retning Grønkampen i cirka 2 kilometer 

før den bøyer av til høyre og fortsetter gjennom naturskogområdet «Spiskammerset». 

Cirka 5 kilometer fra startpunktet tar ruta av krapt til venstre, og følger stien fra 

Vangollen til Grønkampen, over toppen og tilbake til startpunktet.  

 

Cirka halvveis, like forbi der vi kommer inn på stien fra Vangvollen, ligger «Pause-

knappen», en stor lavbevokst flyttblokk med panoramautsikt, som egner seg godt til en 

rast. Den inngår også som én av de merkede lokaliteter under veis der spesielle lavarter 

og lavsamfunn kan studeres – gjerne med dette heftet som utgangspunkt.  
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LAV – HØYT OG LAVT 
 

 

 

 
 

Bildet: Storfjellet, med Grønkampen i bakgrunnen. Her starter lavsafarien «Landet 
Cladonia». «Spiskammerset» er det skogkledde partiet på hitsida, det vil si i østhellinga av 
Grønkampen. Startpunktet ligger 840 m.o.h., toppen av Grønkampen 969 m.o.h 
 

 

Lav finner vi både høyt og lavt, bokstavelig talt. Fra lavlandet og helt til de høyeste 

fjelltoppene. Hengende på grener, festet til trestammer, på berg og blokker og 

steinheller, på tømmervegger og skigarder, på stubber, for ikke å si på marken. Du kan 

knapt sette ned foten på en tur i skogen eller på fjellet uten å tråkke på lav. De mest 

synlige og dominerende av dem alle på våre trakter, reinlavene, kalles riktignok som 

oftest for måså i Rendalen, gjerne kvitmåså eller kumåså. Men i lærebøkene står det lav, 

og for botanikerne er moser og lav forskjellige ting.  

 

Lav omfatter et mangfold av vekster. I det ytre kan de være svært forskjellige, men én 

ting har de til felles. De eksisterer gjennom et tett samliv mellom to komponenter, alge 

og sopp. Soppdelen er i alminnelighet den synligste, og gir lavene sine fantasifulle 

former. Men uten algekomponenten er den uten livsgrunnlag.  

 

I Norge er det registrert cirka 1800 lavarter. De fleste av dem, rundt regnet 1360, er 

såkalte skorpelaver. De sitter fast på underlaget nærmest som et utslett. De resterende 

440 er busk- og bladlaver.  
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Bildet: Der det fins noe å vokse på – og lufta er ren nok – vokser det lav. På steiner, trær og 
treverk, på bakken, helt fra havnivået og til de høyeste fjelltoppene. Her fra kirkegården i 
Ytre Rendal. Den typiske gule laven må ospestammen til venstre er messinglav. Ser du ei 
osp i nærheten av et jorde kan du være nesten sikker på å finne messinglav på stammen. 
Der fanger den inn gjødsel fra lufta omkring og vokser på alt fra stein til metall, men aller 
helst på osp. Stakitten er overvokst av blant annet kvistlav og bristlav. 
 

 

Lav – til pryd og til nytte  

Når de fleste av oss har så liten bevissthet om lavfloraen, kjenner så lite til de enkelte 

artene og livet de lever, og knapt legger merke til mangfoldet av lav som omgir oss  

på en tur i skogen eller på fjellet, så er det kanskje nettopp fordi lav er alle steder. Det 

blir noe sjølsagt og så hverdagslig at vi mer eller mindre overser det. Noe unyttig og 

dermed uvesentlig, vil kanskje mange mene? Og har vel for så vidt argumenter for å 

kunne hevde det. Bare et fåtall av lavartene høstes til nytteformål. Men unntakene fins. 

 

Spesielt reinlavene må nevnes blant nyttevekstene når vi er i Østerdalen. Tradisjonelt 

ble reinlav (spesielt kvitkrull) raket sammen i store mengder om høsten, lagt i hauger 

og kjørt det til bygds på snøføre som klakaspekte ”måsålass” for så å bli brukt som 
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krøtterfôr. Reinen i fjellet lever mye av den samme kosten vinterstid. Fönstermåssa sier 

de om kvitkrull i Sverige. Det forteller noe om tradisjonell bruk til isolasjon og dekor 

mellom gisne vinduer i den kalde årstiden. Norske Moseprodukter ved Åkrestrømmen, 

«Måsåfabrikken» som den gjerne kalles, bruker samme råmaterialet og omskaper det 

til pynteprodukter som selges verden over. Så lav kan også være næring – i dobbelt 

forstand.  

 

 
 

Bildene: Måsåkjøring i gammel tid (over). Bildet er utlånt fra Musea i Nord-Østerdal. 
Kvitkrull, klar for frakt til Norske Moseprodukter og videre foredling og salg – et 
nisjeprodukt i verdensøkonomien, en viktig virksomhet lokalt (under). 
 

 
 



9 
 

Enkelte lavarter benyttes til å lage medisin, noen benyttes i parfymeindustrien, og en 

hel lavslekt kalles fargelav (Parmelia). Det er lett å gjette seg til hvorfor.   

 

 

 

Bildet: Lungenever er ingen vanlig 
lavart i Rendalen, men den fins – 
gjerne på eldgamle seljetrær i tett 
og fuktig skog. Navnet har den fått 
fordi den ble tilskrevet en 
helbredende effekt på lunge-
sykdommer. Likheten med en ekte 
lunge som bidrog til å skape troen 
på en slik sammenheng. Med en 
tilsvarende begrunnelse er lavarten 
bikkjenever (Peltigera canina) blitt 
brukt mot blant annet hunde-
galskap (se senere). Andre lavarter 
er i bruk også i moderne medisin. De 
inneholder stoffer som beviselig har 
effekt. Det gjelder for eksempel 
strylavene (Usnea) som inneholder 
usninsyre og anvendes til fram-
stilling av blant annet anti-
bakterielle medikamenter.  

 
 

Når det gjelder flertallet av artene får vi nøye oss med å si at deres nytte er knyttet til 

deres estetiske kvaliteter. De pynter opp i naturen og gir turen og tilværelsen i sin 

alminnelighet en ekstra dimensjon av undring og beundring. 

 

 
 

Bildet: Hvilken eller hvilke av de minst 1360 artene av skorpelav som vokser i Norge som 
har slått seg ned på denne steinen trengs det både spesialkunnskap og helst særskilte 
hjelpemidler for å fastslå med sikkerhet. Men sjøl den gladeste amatør kan stoppe opp og 
glede seg ved skjønnheten til en navnløs vekst i veikanten. 
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Fattig sexliv – fantasifull formering 

 

Å si at lavene har et variert og spennende sexliv ville være å ta munnen for full. De 

sitter fast som en gammelungkar på en fjellgard, og kommer ingen steder. Men når det 

gjelder formering savnes verken fantasi eller variasjon. Den enkleste løsningen er å 

spre seg via avleggere. En bit som brekkes av lavkroppen blir til et nytt eksemplar ved 

siden av opphavet, eller der vind og vann bestemmer at avkommet skal havne. Slik er 

det blant annet hos kvitkrull og de andre reinlavene.  

En litt mer avansert løsning fins hos arter som produserer en spesialisert 

startpakke av sopp og alge filtret sammen. Dette nøstet frigjøres fra opphavet og spres 

på en tilsvarende måte. Når mange lavarter produserer «gryn» eller «pulver» som en 

lett kan se gjennom en lupe og av og til uten, er også det i formeringens tjeneste. Det er 

klargjorte startpakker som skal bli til nye eksemplarer av arten. Andre lavarter er 

avhengige av å ha en partner. Da heter det kjønnet formering. De produserer 

soppsporer som spres med vind og vann og insekter, og tas med dit de kan komme i 

kontakt med en passende alge og danne nye individer. De typiske skivene eller skålene 

(fruktlegemene) som blant annet mange av begerlavene har, og som svært ofte har en 

rødlig farge slik at insektene tiltrekkes av dem, inneholder lagre av slike soppsporer. De 

kan – ved hjelp av fluer, maur eller andre transportører – bli til nye lavkropper om de 

finner den rette, det vi si forenes med en alge av det riktige slaget.  Men alltid gjelder 

det at lav er og blir en et samliv mellom sopp og alge, og uten at begge komponentene 

er til stede, blir det ikke lav.   

 

 
 

Bildet: Begerlav. Det røde trekker til seg maur og fluer, som tar med seg soppsporer på sin 
videre ferd – og kanskje forener sopp og alge på vellykket vis, så nye eksemplarer av arten 
kan vokse opp og «blomstre». 
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Lav i Rendalen – Landet Cladonia 

 

 

 
 

Bildet: Cladonia-landet. Foto: Jens Tore Løken 

 

Skulle kommunene i Norge konkurrere seg imellom om hvem som hadde mest lav, målt 

i volum, ville Rendalen ganske sikkert komme blant de øverste på lista, først og fremst 

på grunn av de enorme mengdene reinlav (Cladonia-arter) som vokser her. Men også 

artsmangfoldet er stort, om man leter de riktige stedene. 

 

Boka Norsk lavflora av Holien og Tønsberg (2008) har bilder og omtaler av cirka 330 

lavarter. Av disse er 145 registrert i Rendalen, ifølge www.artsdatabanken.no.  73 av de 

øvrige er ikke registrert her, men derimot i en av nabokommunene. Det betyr at 

sjansene burde være ganske gode for å finne dem i Rendalen også, om man leter godt 

og vet hva man skal lete etter. Mangfoldet er med andre ord stort – og trolig større enn 

dette, for når det gjelder lavene og utbredelsen av de ulike artene, er fortsatt mye 

uutforsket. Artsdatabanken er forresten nyttig å kjenne til for alle naturinteresserte. 

Her kan man søke opp opplysninger med detaljerte utbredelseskart for alle arter i 

Norge, ikke bare lav, men alle vekster og dyr, og man kan zoome inn små deler av en 

kommune, om man vil. En gullgruve for naturinteresserte. Sjekk den ut! 

 

Som mange botanisk interessert vil vite, består berggrunnen i Rendalen for en stor del 

av sparagmitt. Det gir mager jord for de fleste vekster, så det blir gjerne langt mellom 

de saftige godbitene. Den gamle østerdøl og botanikkprofessor Olav Gjærevoll, han som 

i 1972 ble landets første miljøvernminister, skrev i sin tid en artikkel om Jutulhogget. 

Han åpnet den med et lite hjertesukk om botanisering i Østerdalens sparagmitt-

områder. ”Keidsamt”, skrev han. Sparagmitten er ”ein bergart som ikkje byr 

http://www.artsdatabanken.no/
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botanikeren på særleg store gleder”. Men Jutulhogget fant han interessant. Det vil 

botanikere den dag i dag gjøre, og ikke minst lavinteresserte. Men det nok er i 

bekkekløfter og fossesprøytsoner de virkelige sjeldenhetene befinner seg. En av dem, 

trønderlav (Erodermia pedicellatum), fins bare igjen to steder i Europa, en liten 

forekomst i Nord-Trøndelag, som sies å være på dødsleiet, og et sted i Rendalen – så 

hemmelig at Artsdatabanken ikke vil fortelle hvor. Kanskje til å forstå. 

Rendalsforekomsten er kanskje like sjelden som Mona Lisa, og til forskjell fra henne 

ikke bevoktet av bevæpnete vakter. 

 

 
 

 

 
 

Bildet: Jutulhogget. Skyggesiden gir grobunn for lav. Den dominerende arten som gir den 
spesielle, sitrongule fargen er klippepulverlav (Chrysothrix chlorina). 
 

For de av oss som ser naturen like mye fra et opplevelsessynspunkt som fra et 

vitenskapelig ståsted, slik Gjærevoll gjorde, kan kanskje også de endeløse viddene med 

kvitmåså blant røsslyng og kjerringris og lavgrodde blokker har sine kvaliteter som vi 

gleder oss over når vi er der, og lengter etter når livet blir for ståkete. Vi kan glede oss 
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over suset gjennom skjeggete graner. Vi kan finne den fantasifulle mosaikken av 

fargerike lav på ei steinhelle i fjellet like mye verd som en sjelden lavart som ingen helst 

skal få vite om eller ta på. Lav er med på å gi Rendalen sitt visuelle særpreg, sitt eget 

stempel. Mang en rendøl har ønsket seg sin grav under en lavgrodd stein – og har fått 

det. Her hviler en skogens eller fjellets mann eller kvinne, forteller stenen på 

kirkegården.  

 

 

 

 

Bildet: Jacob B. Bulls gravsted. Her hviler ”Viddens herre” omgitt av lavgrodde stener 
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                                                    LAV PÅ BERG OG BLOKKER 

 

 

I dette kapitlet er temaet lav som vokser på underlag av stein, på klipper og blokker og 

berg og heller. Mange av dem er fjellenes lav. Turistene stjeler dem med hjem som 

minner fra reisen eller som små kunstverk. Noen får en lavgrodd stein på kirkegården 

så vi skal vite at en fjellets mann eller kvinne hviler der. Men også i lavere strøk, der en 

flate av stein møter lys og luft, vokser det lav.  

 

 
 

Bildet: Bergartene i Rendalen har jevnt over lavt innhold av kalk. Det setter også sitt preg 
på lavfloraen. Dette er en typisk blokk fra et sted der skogen er grissen og underlaget 
«surt». Stor gulkrinslav (Arctoparmelia centrifuga) dominerer. 
 

 

Rolling Stones 

 

Hvorfor valgte Mick Jagger, Keith Richards og de andre gutta i Rolling Stones nettopp 

dette gruppenavnet: Rullende Stener? Det kan ha flere grunner. Fordi de laget (og 

fortsatt lager!) bulder og brak? Kanskje det? Fordi de ville bli forbundet med det 

rastløse og evig søkende, som i Bob Dylans klassiker: ”Like a Rolling Stone”? Uttrykket 

har uansett glidd inn i språket med en slik betydning. En ”Rolling Stone” er en sten i 

bevegelse, en sten som det ikke vokser lav og mose på, slik vi er vant til at det gjør på 

den synlige siden av alle steiner som har fått ligge stille en stund. Går vi i fjellet og ser ei 

ur med ei lys stripe som skiller seg fra det mørkere omkring, tenker vi kanskje ubevisst 

at her må det ha gått et ras. Eller kanskje går det en sti der i bratta? En sti der steinene 

stadig tråkkes på og skumpes hit og dit så lav og mose ikke rekker å gro fast? For det 

normale, når vi ser en steinblokk som stikker opp, eller vi betrakter ei fjellside, er at 
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den er farget av lav, gjerne i grågrønne sjatteringer. Det er så vanlig at vi først legger 

merke til det når denne fargen mangler. Stopp opp og studér en slik blokk i fjellet, så vil 

du ikke bare finne en art, men gjerne mange ulike arter som vokser på om hverandre og 

til sammen fyller nesten hele flaten av en steinblokk som har ligget i ro en stund. 

Kartlav, gulkrinslav og navlelav er blant de vanligste.  

 

 
 

 

 

Kartlav: Fjellets seniorer – våre forfedre? 

 

Stammer livet på jorda fra lav som er kommet til oss fra andre deler av 

verdensrommet? En luftig teori, men den ble lansert som en mulighet etter forsøk som 

ble gjort for en del år tilbake. Flere lavarter, blant andre kartlav, som er så vanlig på 

våre trakter (se bilde nedenfor) ble sendt ut i verdensrommet med en russisk Soyus-

rakett. Der ble de eksponert for elementene i rommet, både UV-stråling, kosmisk 

stråling og vakuum, før de ble brakt tilbake til jorda. Ute i rommet gikk lavene i dvale, 

men tilbake på jorda fortatte de å vokse. Så disse vekstene kan altså ha overlevd en 

lengre transport i ugjestmilde omgivelser. Så langt rekker bevisene for den originale 

innvandringsteorien.  

Kartlav (Rhizocarpon geographicum) er uansett en hardfør art. Det skjønner 

man når man går i fjellet og finner den i store, gulgrønne roser, gjerne på de mest 

værutsatte stedene, og så fastgrodd til underlaget at den er umulig å få løs uten å bruke 

hammer og meisel. Størrelsen på en slik rose av kartlav forteller noe om hvor gammel 

den er. Den vokser svært langsomt, men kan bli flere tusen år gammel. Ved å måle 

størrelsen på lavrosene og kombinere det med kunnskap om hvor raskt veksten skjer i 
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et område, kan en regne seg tilbake og datere for eksempel gamle graver som er ligget i 

ro siden de ble fylt igjen.   

 

 

 
 

Bildet: Ei eik kan bli 1000 år gammel. En kartlavrose kan være mange ganger så gammel. 
Vanlig kartlav (Rhizocarpon geographicum) er utbredt i hele landet, men fordi den helst 
fins på sure bergarter, er den ekstra vanlig på våre trakter. For mange uttrykker den mer 
enn noe annet opplevelsen av fjell og vidde.  
 

 

Gulkrinslav 

Etter regn skjønner vi hvorfor stor gulkrinslav (Arctoparmelia centrifuga) har fått dette 

navnet. Grågule rosetter og halvmåner lyser fra steinene i blokkrik skog og i fjellstrøk. 

Arten er også omtalt som ”ryska riket”. Den vokste utover, og smuldrer opp fra midten. 

Det sies at gamle finske lav-botanikere, med en diskret referanse til historiske 

erfaringer med sin store og tidvis ekspansive nabo i øst, gav den dette tilnavnet. 

Vinterlav, sier de i Sverige. Kanskje fordi denne laven vokser på blokker og berg som 

ofte titter opp over snøen og bidrar til å gi vinterlandskapet i fjelltraktene liv (se 

bildene på forrige side). Legg merke til de rødbrune skivene på bildeutsnittet nedenfor. 

Det er fruktlegemer (apothecier), et par millimeter i diameter. Disse skiller ut sporer og 

bidrar til å sørge for artens spredning og videre eksistens. Mange lavarter har 

tilsvarende utvekster. Detaljer ved disse kan i mange tilfeller gjøre artsbestemmelsen 

enklere, spesielt om man bruker lupe eller et feltmikroskop for å komme tettere innpå. 
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Bildet: Som mange andre lavarter vokser stor gulkrinslav fra midten og brer seg utover. 
Etter en stund dør de eldste partiene, og rosene blir gjerne stående igjen som halvmåner. 
Går vi tettere innpå, helst med lupe, får vi øye på fruktlegemene som pryder lavrosene og 
bidrar til spredningen av arten (bildet nedenfor). En nærstående art, liten gulkrinslav 
(Arctoparmelia incurva), mangler som regel fruktlegemer. 
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Bildet: Blant fjellets skjønnheter er vanlig fokklav en av kandidatene til å stikke av med en 
av de gjeveste prisene i kåringen. Det vitenskapelige navnet er Ophioparma ventosa, og 
ventosa betyr at den vokser på steder med mye vind. Det er helst på de forblåste 
fjelltoppene vi finner steiner med fokklav. De rødlige, skiveformede fruktlegemene med lys 
kant og varierende form er med på å gi laven særpreg, og gjøre den lett å kjenne igjen. 
 
 

 
 

Bildet: Navlelav (Umbilicaria, av umbilicus, som betyr navnle) fins i flere varianter på 
våre trakter, og er vanlig å finne på berg og blokker, gjerne som brune eller mørkegrønne 
flak. Gjennom et forstørrelsesglass ser man at de ofte er besatt med svarte små 
”lakrispastiller”. Dette er fruktlegemer. Navlelavene har fått dette navnet fordi de er festet 
til underlaget på ett punkt, ”navlestrengen”.  
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Bildet: Fargelavene utgjør en egen familie – Parmelieacae. De er tradisjonelt brukt til 
farging av garn og tekstiler. Her er en fin rosett av grå fargelav på sten, omtrent 20 
centimeter i diameter, avbildet. Den kan skilles fra nærstående arter blant annet ved at de 
ytterste delene av thallus (lavkroppen) er brunaktig ytterst og har et fint nettverk av lyse, 
linjeformede barkporer, mye likt den vi finner på slektningen bristlav (Parmelia sulcata). 
Se kapitlet om lav på trær og treverk, og bilde side 26.  

 
 

Bildet: Grynmessinglav (Xanthoria candelaria) på fuglegjødslet stein i fjellet. «Ljuslav» er 

det svenske navnet. Denne laven ble brukt til å farge talglys for å gi dem et litt finere preg.  

  



20 
 

 

LAV PÅ TRÆR OG TREVERK 
 

 
Bortafor Ånestadkrysset, der langskogene tar til. 

Gjennom Elverum og Trysil helt til Botniska viken 

kan du høre sangen i trekronene, lyden 

med eventyr i. 

 
For ved Ånestadkrysset i Løten begynner taigaen. 

(Visste du det?) Det euro-asiatiske barskog-beltet, 

jordklodens grønne skjerf rundt halsen. 

Som ikke ender før i Stillehavets bølger, 

ved Vladivostok. 

 

Rolf Jacobsens ”Tanker ved Ånestadkrysset” minner oss om hvor vi hører til, vi 

Østerdøler. Ved taigaen, dette enorme skjerfet av boreal barskog som slynger seg rundt 

den nordlige halvkula. De eviggrønne nåletrærnes rike. Det preger også lavfloraen. 

Visste du at lavvekstene forteller mye om luftas renhet – og at rikdommen av blant 

annet hengende lavarter som kan studeres i våre skoger er nesten fraværende når vi 

kommer et stykke sørover i Europa. De er utryddet på grunn av forurenset luft. 

 

 

Enstonighet og mangfold 

Ser vi på de store trekkene i vekstlivet er mye av denne ”taigaen” preget av enstonighet. 

Betagende for den som har blikk for det, men kanskje ingen magnet for den som setter 

likhetstegn mellom artsmangfold og naturopplevelse? For den som vil ta på seg lav-

brillene, åpner det seg imidlertid en fascinerende og variert verden av former, farger og 

mystikk.  

Skjeggliknende lavarter finner vi over alt der det vokser skog, iallfall på våre 

kanter, grener behengt med lange tråder og tafser i svart og grått og kvitt, falmet gult 

og svakt rosa. Undersøker vi grenverket nøyere, eller en trestamme som har rukket å få 

en viss alder, finner vi som regel mengder av bladaktig lav. Mange arter i grått og svart 

(se bilde av furustammen på side 26), andre med grønnskjær eller blåskjær eller i 

skinnende gulfarger (se for eksempel bildet av gullroselav, side 22).  

Har vi blikket med oss er det også mye å finne på tørt treverk, på brannstubber 

og på råtnende ved. Leter vi godt på en gammal ”tørhælæ” ute på ei myr, er 

sannsynligheten god for å finne dotter av ulvelav, denne irrgrønne og giftige veksten 

som står på rødlista, men som hos oss er ganske vanlig, om en leter på de rette stedene. 

En nyttevekst, vil vel enkelte mene, med henvisning til den tradisjonelle anvendelsen 

(se bildetekst side 27). 

Et stort mangfold av lav vokser som en hinne på treverket, og tilhører 

skorpelavene. De ulike skorpelavene er ofte svært vriene å skille fra hverandre. Men det 

kan være hjelp i å studere fruktlegemene, de såkalte apotheciene som har til formål å 

spre soppsporer og sørge for at nye generasjoner av lav vokser fram. Disse 

fruktlegemene er oftest mer eller mindre sirkelrunde, gjerne med en kant rundt i en 

mørkere eller lysere farge. Små kunstverk, men skjult for de fleste, fordi det i mange 
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tilfeller trengs forstørrelsesglass for å se dem ordentlig (se bilder av messinglav og 

bjørkekantlav nedenfor). 

Der skogen vokser tett inntil et fossegjel, så trærne bor i skyggen og opplever 

daglig ”regn”, ligger forholdene til rette for å finne noen virkelige godbiter, som 

fossefiltlav (Fuscopannaria confusa) eller trønderlav (Erioderma pedicellatum). Den er 

omtalt ovenfor.  

 

 

Gammelskogens rikdom og renhet 

Fordi lav i alminnelighet vokser svært langsomt, er det gammelskogen vi helst 

oppsøker på leting etter lavopplevelser, spesielt om det er skogens mystikk vi vil være 

en del av. Her, hvor trærne har fått lov til å stå i fred i generasjoner, vokser arter som 

gubbeskjegg (Alectoria sarmetosa) og hengestry (Usnea filipendula).  Aller mest 

imponerende på lengden er huldrestry (Usnea longissima). Den er funnet i 

nabokommunen Åmot, men foreløpig ikke i Rendalen. Noen har ment at glitteret vi 

henger i lange strimler på juletreet er inspirert av denne arten. Naturlig nok er hogst i 

gammelskog en trussel mot lavarter som trenger lang tid for å skaffe seg fotfeste og 

utvikle seg. Bekkekløfter og fossesprutsoner er spesielt viktige i vernesammenheng.  

Står vi og beundrer ei skjeggete gran i ei røst i Rendalen, røper den en sannhet 

vi er glade for å høre. Her er lufta ren. For sjøl om mange lavarter er temmelig hardføre, 

tåler bare noen få av dem sterkt forurenset luft, spesielt når det mye svoveldioksid i 

lufta. Mange av artene som er helt vanlige hos oss, er derfor for lengst forsvunnet 

lenger sør i Europa og i industrialiserte og urbaniserte områder ellers.  

 

 
 

Bildet: Skjegg og stry og tjafs og ragg. Helårs juletrepynt. 
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Mange skjeggliknende lavarter som henger på grener og stammer av trær har flere 

likhetstrekk, og er ikke alltid enkle å holde fra hverandre. I regn eller fuktig vær kan vi 

forsøke å strekke litt i et eksemplar. Finner vi en tydelig og gummiaktig midtstreng, er 

det antakelig en Usnea-art vi har med å gjøre (strylav) – ikke sjelden hengestry (Usnea 

filipendula). Virker laven uelastisk er det muligens en Bryoria eller Alectoria-art 

(skjegglav) eller kanskje den heter noe med tjafs eller ragg? Felles for dem alle: de 

trives bare der lufta er ren. Bryoria-artene – på norsk kalles de brunskjegg er svært 

vanlige i Rendalen. En av de som gjør mest av seg er bleikskjegg (Bryoria capillaris). 

Den kan bli flere desimeter lang med varierende farger fra svart til brunt og grått, og 

noen ganger med et rosa skjær. Generelt er de hengende lavene ofte vanskelige å 

bestemme uten spesialkompetanse og spesialutstyr. Men en huskeregel man kommer 

ganske langt med, er denne: strylavene (Usnea-artene) er som regel grå eller gulaktige. 

Brunskjegg (Bryoria-artene) er som regel temmelig mørke i fargen. 

Nesten alle lavarter inneholder syre. Strylavene er fulle av usninsyre, et giftig 

stoff, men med antibiotiske virkninger som kan brukes i bekjempelse av blant annet 

soppinfeksjoner, og til og med tuberkulose. Det er et gammelt råd å legge strylav i sprit 

for å få et uttrekk, og så har man gurglevann ved sår hals og andre truende infeksjoner. 

Men forvent ikke at brygget smaker godt!  

 

 
 

Bildet: Lav på lav. Gullroselav (Vulpicida pinastri) – den gule på bildet – er like flott som 
navnet tilsier, men du må kanskje lete litt for å finne den. Ikke fordi den er sjelden, men 
fordi den er ganske uanselig der den vokser som små, gule koraller på tynne grankvister 
eller som her, på ei lita gren av ei fjellbjørk. Da jeg skulle ta bilde av gullroselav til denne 
illustrasjonen, fant jeg det mest fornuftig å skjære av en liten bjørkekvist og ta med den 
hjem for å fotografere den i godt lys og med spesialobjektiv. Når bildene ble hentet ut og 
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forstørret, fant jeg ikke bare gullroselav, men også kvistlav (det gråaktige i nedre, venstre 
del av bildet), snømållav (med brunlige skåler, så vidt synlig i sentrum av bildet) og en 
liten, pussig lav som vises helt til høyre og øverst i bildet, og i forstørret versjon nedenfor, 
en kantlav med brunsvarte læraktige fruktlegemer, sannsynligvis bjørkekantlav 
(Lecanora circumborealis). Bildet illustrerer mangfoldet av lav som vi kan finne i et ellers 
ganske artsfattig landskap.  
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Bildet, nederst på forrige side: Einerlav (Vulpicida juniperinus) vokser helst på gamle 
grener av store einerbusker og kan lett forveksles med gullroselav – som også kan vokse 
på einer (se bildet på forrige side). Men gjennom en lupe kan en lett se forskjellen på 
gullroselav og einerlav. Einerlavene har ofte brune, skiveformede apothecier 
(fruktlegemer) som på bildet nedenfor, og langs kanten av «bladene» har den svarte, bitte 
små stilker, såkalte pyknidier, som inneholder sopphyfer og bidrar til formeringen. Disse 
kan ses som små prikker på bildet nedenfor, der en detalj av bildet er forstørret.  
 

 
 

 

 

 
 

Bildet: Elghornslav. Råstoff til parfymeindustrien. Tar vi en skaretur på ski i fjellskogen 
etter ei værkule på vårparten, finner vi ofte tafser av lav på snøen, kanskje på størrelse 
med en barneneve. Ikke sjelden er det elghornslav (Pseudevernia furfuracea). Den vokser 
både på grener og stammer av flere treslag, kanskje mest på furu og bjørk, og helt opp 
mot fjellbandet. Men den er ikke festet bedre enn at den fort kan blåse av, om været blir 
friskt nok. Blandet med påskeklister gir den utmerket feste. 
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Elghornslav sankes og brukes i parfymeindustrien. Ikke fordi den dufter så forførende, 

men fordi den inneholder stoffer som har evnen til å binde luktstoffene i parfymen, så 

virkningen varer lenger. Elghornslav kjennes best fra liknende arter ved at den er 

grynete på oversiden (furfuracea betyr ru), og har sotsvarte renner på undersiden. Det 

siste skiller den fra bleiktjafs (Evernia prunastri) som vi for øvrig også kan finne i 

Rendalen, men neppe i fjellskogen. Ruheten (ikke så tydelig på bildet) skyldes det 

grynaktige pulveret som elghornslavet, i likhet med mange andre lavarter, er 

overstrødd av. Egentlig består det av små nøster av alger og soppsporer (soredier), små 

lavbabyer, som spres med vind og vann og smådyr, og danner grunnlaget for nye 

eksemplarer av arten.  

 

 

 

 

Bildet: Vanlig messinglav – tett på. 

 

Vanlig messinglav (Xanthoria parietina) trives blant mennesker og fugler. På stammer 

av osp, særlig nær jordbruksområder vokser ofte godt synlige roser av denne 

karakteristiske laven. Guloransje og frisk i fargen, dekker den ofte store deler av 

trestammene og bidrar til inntrykket av gammelt kulturlandskap. På bildet ovenfor ses 

messinglavens fruktlegemer i nærbilde. Kanskje finner du arten på andre underlag enn 

ospebark også. Men osp, til forskjell fra gran og furu og bjørk, har det botanikerne 

kaller rikbark, og gir derfor voksemuligheter for en del lavarter som normalt ikke trives 

på trær med fattigbark. Messinglav er derimot ikke så kresen verken på lufta som 

omgir den eller underlaget den vokser på, bare den får tilgang til nitrogen. Og nitrogen 

er et stoff som følger mennesker og dyr, og som jord- og husdyrbruk omgir seg med. 

Nitrogen fins det også rikelig av i fuglemøkk. Derfor vil en del lavarter som trenger mye 

nitrogen ha en tendens til å vokse der fugler har for vane å gjøre fra seg, eksempelvis på 

frittliggende steinblokker i fjellet (se bilde side 19).   
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Bildet: Kvistlav. Lavverdenes løvetann? Mange av lavartene som klorer seg til stammer og 
grener og setter sitt preg på trærne i barskogene er ganske grå og uanselige. Ulike 
kvistlavarter (Hypogymnia) dominerer. Vanlig kvistlav er lavverdenes løvetann. Den 
finner raskt veien til nye plantefelt, og tåler også bylufta bedre enn de fleste andre 
lavarter. Kanskje er den er den Norges alminneligste vekst?  
 

Bristlav (nedenfor) kan likne kvistlav, men er mer kresen på underlaget. Den vokser helst 

på løvtrær, og skiller seg fra vanlig kvistlav ved at «bladene» har kvite «brister» litt som 

en oppsprukket glassrute, og at de ikke tåler forurenset luft like godt. Har du et gammelt 

frukttre i hagen, eller et selje- eller rognetre, kan det nesten garanteres at du finner 

bristlav. Men se heller ikke bort fra at du finner den på en stein i området. 
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Bildet: Ulvelav. Irrgrønn rødlisteart.  

 

Ulvelav er en av flere arter på våre kanter som står på rødlista over de truede og 

sårbare artene. Den vokser helst på eldgamle, døde ”gadder” av furu som står igjen på 

myrer i kjølområdene. Ulvelav kan være nesten sjøllysende gulgrønn, og er like giftig 

som den ser ut til. Tidligere ble den malt og blandet i åte som ble lagt ut til ulven, gjerne 

sammen med finknust glasskår så den lettere skulle trenge inn i blodet til ulven og 

gjøre sin virkning.  

 

Artens vitenskapelige navn er Letharia vulpina.  Vulpina betyr ikke ulv, men rev. Det 

tyder på at Mikkel reagerer på omtrent på samme måte som ulven om den får i seg nok 

åte krydret med ulvelav. I vårt distrikt er det ikke vanskelig å finne ulvelav, sjøl om den 

er en truet art. Let på gamle furugadder, gjerne i utkanten av ei myr. Eksemplaret som 

er fotografert her fant jeg på en vedkabbe som var hogd ned og tatt med til en elgpost, 

for å bidra til bålet og komforten der på kjølige høstdager.  
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Bildet: Snømållav – de mørke rosettene på øvre halvdelen på denne bjørkestammen – 
måler snødybden. De går like langt ned på stammen som snøen normalt går opp på sitt 
høyeste. På denne stammen vokser også rikelig med kvistlav og nederst litt elghornslav. 
 
 

Snømållav (Melanelia olivacea) har fått navnet sitt fordi den viser hvor langt opp på en 

trestamme (oftest bjørk) snøen rekker gjennom en vanlig vinter. Denne arten tåler ikke 

så godt å være uten luft og dagslys i lengre tid. Derfor finner vi den ikke nede ved 

bakken, men bare litt oppe på bjørkestammene, ofte i ganske store, brunolivenfargende 

roser. Den brer seg utover på kvistene også. Brukes snømållav til plantefarging, blir 

garnet brunt.    
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Bildet: Papirlav. Kameleonen.  

 

Vanlig papirlav (Platismatia glauca) vokser i klaser som glatte flak av opprevet papir, 

helst på grankvister og også på andre trær, og gjerne så djupt inne i kvistverket at en 

måte bøye grener til side for å finne den. Svenskene kaller den neverlav. I tørt vær er 

den gråbrun. I fuktig vær får den en fin, lys grønnlig farge. Under er den brun, gjerne 

svart mot midten og med tynne festetråder som den klamrer seg fast til underlaget 

med.  

 

Det at fargen skifter med været og fuktighetsforholdene er forresten noe papirlav har 

til felles med mange andre lavarter, blant annet islandslav (se neste kapittel og bilde på 

side 34). Denne egenskapen gjør at det ofte kan være vanskelig å kjenne igjen enkelte 

lavtyper fra bilder. I tørr tilstand er islandslav oftest brunsvart, hard og sprø, i våt 

tilsand lys grønn, mjuk og elastisk. 
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LAV PÅ BAKKEN 
 

 

Nå til de laveste blant lavartene, de som vokser på marken, lavvekstene vi tråkker på. 

Det er vekster som gir store skogområder og vidder på våre trakter mye av sitt visuelle 

særpreg. Til forskjell fra de fleste andre lavartene har de også økonomisk betydning. De 

tjener som råmateriale til kranser og dekorasjoner (Norske Moseprodukter) og som 

mat for levende skapninger, i våre dager spesielt for reinsdyr. Lav absorberer 

radioaktive stoffer fra luften, og disse kan akkumuleres i høye konsentrasjoner fordi lav 

vokser så langsomt. Dette er en grunn til at reinsdyrkjøtt har vært ekstra utsatt for 

høye verdier av cesium etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.  

 

Spesielt reinlavene setter et synlig preg på Rendalens vidder og vijoter: Landet 

Cladonia. Men lav på bakken er mer enn reinlav. Den som leter vil finne, men det skjer 

at man må ned på alle fire, og kanskje ha med seg en liten lupe til hjelp. Har man det, 

oppdager man uansett en verden man ikke så lett enser uten å forstørre den. Hadde 

formene og fargene vi finner i en lavkoloni på bakken eksistert i et vesentlig større 

format ville bildene ha prydet prospektkortene, og poetene ville ganske sikkert ha 

skrevet sanger om lav. Det er fortsatt ikke for sent. 

 

 

 
 

Bildet: Sensommervidde. Røsslyng og reinlaver i kledelig sameksistens. Behagelig leie for 

en kviltrøtt fjellvandrer eller en sigen multeplukker.  

http://www.mose.no/favicon.ico
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Bildet: Kvitkrull – Cladonia stellaris. Også kalt kumåså, grismåså, kvitmåså...  

 

Den har mange navn. Offisielt heter den kvitkrull (Cladonia stellaris). Sammen med 

andre reinlavarter og øvrige fettere og kusiner fra slekten Cladonia (begerlav) setter de 

mange steder sitt særpreg på landskapet både på kjølen, på tørre grusrygger og moer i 

lavereliggende områder, gjerne i grissen furuskog. Med sine særegne, lubne kropper er 

kvitkrull den letteste å få øye blant reinlavene. Men der det vokser kvitkrull vil vi gjerne 

også finne artene grå reinlav, lys reinlav og Cladonia-arter med stilker som ender i en 

begerformet topp begerlavene (bildet nedenfor) 

 

 

 



32 
 

 
 

Bildet: Lys og grå reinlav – side om side i karakteristiske tuer.  

 

De lyse og de grå reinlavene kan se ut som en litt mislykket kvitkrull, for de har ikke like 

fine topper, og er ikke like ettertraktet til dekorasjonsformål. Men reinen liker dem, og 

tar en fram lupen ser de riktig så fine ut. Lys reinlav – den har omtrent samme farge 

som kvitkrullen, og kalles Cladonia arbuscula. Det betyr «som et lite tre» og navnet 

passer ganske godt. De grå, oftest blygrå reinlavene er mørkere i fargen og bærer det 

vitenskapelige navnet Cladonia rangiferina = som har med rein å gjøre.  

 

Fordi de ulike Cladonia-artene har det med å vokse sammen godt blandet, vil en ofte 

ikke legge merke til at det egentlig er ulike arter vi har med å gjøre. Slektskapet er 

tydelig. Ser en godt etter på bildet ovenfor vil en også skimte begerlaver av den typen 

som vokser som stilker og gjerne med et beger på toppen (se bilde på forrige side). Den 

som vil lære alle Cladonia-artene har skaffet seg en stor jobb. Volum 5 av bokserien 

«Nordic Lichen Flora» handler ene og alene om denne lavslekten, og beskriver nærmere 

250 arter og underarter. Det trengs både god kunnskap og godt utstyr for å skille alle 

fra hverandre! Men den som leter i Rendalens lavflora vil kunne finne temmelig mange 

av dem. Se også forsidebildet og bildet av begerlav på side 10.  
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Bildet: I måsåfjellet. Om høsten ble reinlav, og spesielt kvitkrull sanket sammen i store 

hauger, gjerne med bjørkeris under, så de ikke skulle speke fast i bakken. Når frosten kom, 

frøs de til en passe stor klump som kunne fraktes hjem til bygda med hest og slede og 

brukes som husdyrfôr gjennom vinteren. Det fins fortsatt mange «måsåveier» som skriver 

seg fra denne tiden. Bildet er utlånt fra Musea i Nord-Østerdal. 

 

 
 

Bildet: Typisk skogbunn på sur, næringsfattig og tørr mark, dominert av reinlav. 
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Bildet: Islandslav – brødmåså. I tørr tilstand er den brunsvart, hard og sprø. 

 

Stemmer det at islandslav (Cetraria islandica) er brukt til menneskeføde, og det er 

derfor den ofte kalles brødmåså? Jo. Det er riktig, og på Island skal den ha vært brukt til 

mat opp til dags dato. Ikke bare kan islandslav spises som mat. I følge tradisjonen skal 

den også virke legende mot hodepine, hoste, luftveisplager og mageproblemer. Så ingen 

tvil om vi har med en nyttevekst å gjøre! Men ikke plukk og spis den rett fra bakken. 

Først må den bearbeides, og det er ingen enkel prosess. Denne oppskriften er hentet fra 

nettet (http://nyttevekster.wikidot.com/islandslav):  

 
1. Legg laven i en løsning med natriumkarbonat (Na2CO3, 20 gram pr. liter vann), 

eller bikarbonat (NaHCO3, 50 gram pr. liter vann). 

 

2. Klem på laven med jevne mellomrom, og la den stå i ca. to timer. Det er en fordel 

om blandingen varmes opp til rundt 40-50 grader 

 

3. Skyll deretter laven i minst tre skyllevann.  

 

4. Kok laven i 45-60 min 

 

Alternativt kan askelut brukes, sier oppskriften: Samle aske fra bålet. Den beste 

asken får du fra bjørk, men all aske kan brukes. Legg asken i vann, ca. en liter aske 

per to liter vann. Etter at laven er ferdig lutet må den kokes i 40 minutter til en 

karbohydratrik grøtlignende masse. Når vannet som laven har kokt i er avkjølt 

dannes det en geleaktig masse. Denne geleen kan spises eller brukes som stivelse i 

supper og stuinger. Godt kokt lav kan også formes til flate kaker som stekes som 

tynne små brød. Prøv å tilsette forskjellige smaker til lavavkoket og geleen. 

        Islandslav smaker visstnok som utkokt hvitkål. Den ferdig lutede laven kan du 

tørke og male til mel som så blandes i vanlig mel til bakverk. Eller den kan tørkes og 

smuldres opp for å bruke som tykningsmiddel i supper.  

 

Oppskriften opplyser ikke om hvilke viner som passer til. 

Skal tro om ikke en lett og frisk burgunder ville løftet måltidet? 

http://nyttevekster.wikidot.com/islandslav
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Bildet: Gulskinn (Flavocetraria nivalis) – en diskret skjønnhet. Du finner den ofte blant 
reinlavene på bakken, helst på steder der snøen har det med å blåse vekk, men også på 
dødt tre og i gamle, furustubbekroner, de høye tyristubbene som står igjen fra den tiden 
da man hogg hustømmer i høyereliggende skog, og stubbet høyt. Arten gulskjerpe 
(Flavocetraria cucullata) likner mye. Men den oppleves mer gummiaktig i konsistensen og 
har purpurfarget basis, ikke babybærsjfarget, slik gulskinn har. 
 
 

 
 
Bildet: Rabbeskjegg (Alectoria ochroleuca). Den dekorerer forblåste rabber og topper i 
fjellet, helst der landskapet ikke stikker høyere enn at lyng og moser også har fotfeste. En 
mer gråbrun slektning, jervskjegg (Alectoria nigricans), vokser på liknende steder. 
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På fuktig mark, og helst i skyggefulle omgivelser, vokser ulike typer bladformede lavarter, 
som storvrenge (over), grønnever og bikkjenever (under). I følge folkemedisinen skulle 
bikkjenever visstnok hjelpe mot hundegalskap (rabies) og grønnever, eller rettere sagt 
røken fra brennende grønnever, mot forskjellige hudsykdommer. Om storvrenge (bildet 
ovenfor) hjelper mot noen av plagene du måtte ha pådratt deg, vites ikke. Men dekorativ 
er den med sine rødlige, bladformede fruktlegemer blant de frodige gulgrønne ”lobene” 
som glinser når været er vått.  Så kanskje den hjelper på humøret.  
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Bildet: Rosenlav (Icmadophila ericetorum) – en lett gjenkjennelig skorpelav som vokser på død 
ved og over torv og moser. Slår vi blikket ned, ser vi den ofte midt i stien i går på. Den blekrosa 
fruktlegemene strødd utover på en på kittaktig skorpe gjør den lett å kjenne igjen. 
 

 

 
 

Bildet: Makklav (Thamnolia vermicularis) vokser helst på vindblåste rabber nokså høyt til fjells. 
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Bildene over og under: Saltlav (Stereocaulon) fins i ulike utgaver og vokser gjerne i tette tuer blant 
annet i veikanter (nedenfor). Den inngår blant flere arter i reinsdyras vinterdiett, da så mye som 80 
prosent av næringsinntaket kan bestå av lav. Reinen spiser flere slags lav, men gulskinn og kvitkrull 
foretrekkes gjerne. Det kan ha sammenheng med at disse artene inneholder forholdsvis mye 
protein.  Reinen har utviklet en evne til å utnytte karbohydratene i lav mye bedre enn andre 
drøvtyggere. «Måsålassene» som kjørt til bygds brukt til husdyrfôr i gammel tid (se bilde side 8) 
gav derfor ikke like mye energi som når den samme mengden lav passerer reinsdyrmagen. 
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Noen kilder til mer kunnskap om lav 

 

Holien, Håkon og Tønsberg, Tor: Norsk lavflora. 2. utgave. Tapir akademisk forlag 2008. 

Rikt illustrer bok med omtaler og bilder (225 sider). 

https://www.energica.no/_fagboker/naturvitenskap/norsk-lavflora-h%C3%A5kon-

holien-9788251922500 

 

Krog, Hildur, Tønsberg, Tor og Østhagen, Haavard: Norske busk- og bladlav.  

Universitetsforlaget 1994. Med bestemmelsesnøkler, beskrivelser og bilder. 

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/lavflora-uf.html 

 

Nordic Lichen Flora 2013. Vol 5. Cladoniaceae. Oversikt over nordiske Cladonia-arter. 

 

Lavflora: Norske busk- og bladlav (nettsted under oppbygging med bilder og omtale): 

http://www.nhm2.uio.no/botanisk/lav/LAVFLORA/LAVFLORA.HTM 

 

The Lichen herbarium 

http://nhm2.uio.no/lav/web/index.html 

 

Urtekildens bildegalleri: 

http://www.rolv.no/bilder/galleri/lav_nor.htm 

 

Lichens home place: 

http://www.sharnoffphotos.com/lichens/lichens_home_index.html 

 

Lenke til Artsdatabanken: 

http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx 

 

Norske Moseprodukter, Rendalen 

http://www.mose.no/om_oss.asp 

 

 

 

 
 

Ei foldelupe til rundt 400 kroner, hjelpemiddel i lommeformat til et rikere turliv. Med 
denne i handa har du billetten til en ny verden, lavenes verden av farger og former og 
naturskapt kunst. https://www.naturogfritid.no/ (søkeord=foldelupe)   

https://www.energica.no/_fagboker/naturvitenskap/norsk-lavflora-h%C3%A5kon-holien-9788251922500
https://www.energica.no/_fagboker/naturvitenskap/norsk-lavflora-h%C3%A5kon-holien-9788251922500
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/lavflora-uf.html
http://www.nhm2.uio.no/botanisk/lav/LAVFLORA/LAVFLORA.HTM
http://nhm2.uio.no/lav/web/index.html
http://www.rolv.no/bilder/galleri/lav_nor.htm
http://www.sharnoffphotos.com/lichens/lichens_home_index.html
http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx
http://www.mose.no/om_oss.asp
https://www.naturogfritid.no/
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LAV 
estetisk krydder 

og kilde til turglede 
 

 

Dette heftet handler om lav – vekster som preger og pryder 

naturen, men som sjelden får stor oppmerksomhet. Innholdet 

knyttes opp mot at Rendalen får sin lavsafari, «Landet Cladonia», 

en natursti med lav som tema. Tekst og bilder kan studeres som 

turfølge, som tillegg til eller som et alternativ til denne rundturen. 

 

Dette heftet er ikke laget som et vitenskapelig bidrag til studiet av 

lav, men for at enda flere skal få lyst til å oppsøke naturen og få 

øynene opp for alt det vakre og spennende som befinner seg der.  

 

                          Det store bildet – og de ørsmå detaljene.   

 

 

 

 

   God tur – med eller uten lavbriller på! 

 

 

 


