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Candelariella arctica – ny art för Sverige funnen på Holmön 
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Sveriges första fynd av den arktiska laven Candelariella arctica (bild 1) gjordes av holmöbon Per 
Hansson den 24 mars 2019 på Lillhällsnytan, Holmön, Västerbotten (bild 2). Den sensationella 
upptäckten kunde på plats bekräftas av lichenolog Martin Westberg under Svensk Lichenologisk 
Förenings höstexkursion 13-15 september 2019 (bild 3).  

Efter en kall och snörik vinter nåddes den västerbottniska Holmön, i slutet av mars, av mildare väder. Den 24 mars, en av 
vårvinterns första dagar med blidväder, fortsatte Per Hansson således sitt privata initiativ att dokumentera arkipelagens 
flora och fauna. Då är det logiskt att börja med lavarna, de organismer som ur flera aspekter dyker upp först. Dagsturen 
förlades till Lillhällsnytan, ytterst på den smala nordriktade udden Lillhällan vid inloppet till Byvikens färjeläge.  

Mindre vindpinade platser på Holmön är snötäckta under nästan halva året och snötäckets mäktighet kulminerar normalt 
under mars månad. SMHI uppmätte 54 cm snö den aktuella dagen, vilket var nära vinterns maxsnödjup på 61 cm och 
havsisen hade ännu inte släppt taget om Norra Kvarken (bild 2). Trots detta var, de av inlandsisen slipade kusthällarna, på 
Lillhällsnytan sedan en tid snöfria. Den sensationella upptäckten gjordes på ett ställe som ofta är viloplats för sjöfåglar, 
vilket innebär en kraftig gödsling av kväve och fosfor. Detta är också fallet på artens högarktiska växtplatser. Bild 4 visar en 
av artens närmaste kända förekomster (Varanger, Nordnorge) ca 800 km ”fågelvägen” från Holmön. Arten växer även på 
Svalbard, Grönland och den ryska och nordamerikanska tundran.   

Upptäckten reser frågor som hur och när laven kom hit? Kanske har den spritts med sjöfåglar som flyttar till och från Arktis 
och regelbundet rastar på Holmön. Det finns, i så fall, en rad möjliga kandidater, här rangordnade efter bedömd fallande 
besöksfrekvens: fiskmås, gråtrut, kustlabb, storskrake, storskarv, skärsnäppa, snösparv, havsörn och vittrut. Man kan 
reflektera över den stora anpassningsförmågan många organismer har till exempelvis ett förändrat klimat. Den aktuella 
populationen av Calendariella arctica kan också, rent teoretiskt sett, ha funnits på platsen sedan snytan steg upp ur havet 
för sisådär 375 år sedan. Det finns även en viss sannolikhet att arten funnits på andra näraliggande kusthällar, vilka 
landhöjningen löpande exponerat under de bortåt 3 000 år som förlupit sedan Holmöns första stenar steg upp ur havet. 
Arten kan sedan successivt ha flyttat till nya uppstigande kobbar och snytor. Som sagt – hur och när kom Candelariella 
arctica till Sverige? Att det skett, vet ni nu! 
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