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Förord 

Ringlav är en art som växer på träd i sumpskogar med hög luftfuktighet. Arten är känslig för 

skogsbruk och störd hydrologi. Utvecklingen av ringlavsförekomsterna i landskapet ger därför en 

indikation på hur väl skogsbruket lyckas ta hänsyn till känsliga sumpskogsmiljöer.  

Länsstyrelsen Gävleborg har 1996–2013 övervakat ringlavsbestånden på 19 lokaler spridda över länet. 

Resultatet för den senaste inventeringsomgången redovisas i denna rapport. Övervakningen har ingått i 

den regionala miljöövervakningen.  
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Sammanfattning 

Sedan år 1996 pågår en övervakning av ringlav Evernia divaricata på 19 lokaler i Gävleborgs län. 

I denna rapport redovisas resultatet från den senaste återinventeringen år 2012/2013, samt jämförelser 

med tidigare inventeringar. Övervakningen omfattar dels räkning av lavbålar i en provyta på varje 

lokal, dels räkning av antalet träd med ringlav i transekter som går ut 50 meter från provytan i alla fyra 

väderstreck (”grovkartering”). 

Resultatet från inventeringen i provytan visar att antalet ringlavbålar har minskat på 12 ringlavslokaler 

och ökat på 7 lokaler sedan inventeringsstarten. Antalet träd med ringlav visar liknande trend, en 

minskning på 13 lokaler och en ökning på 5 lokaler. Men den senaste trenden, sedan år 2002, visar att 

minskningar av antalet ringlavbålar skett på alla 19 lokalerna. För antalet ringlavsträd under 

motsvarande period har minskningar skett på 17 lokaler, ökning på en lokal och oförändrat antal på en 

lokal. 

I grovkarteringen har antal träd med ringlav, under perioden år 1999 till år 2012/2013, minskat på 13 

lokaler, ökat på 5 lokaler och är oförändrat på en lokal. 

Både storskaliga och lokala faktorer som kan ha påverkat ringlaven diskuteras i rapporten. Till de 

storskaliga hör förtätning av skogsbestånden; klimatvariationer och stormen Dagmar. Mer lokala 

påverkansfaktorer som diskuteras är luftföroreningar, markavvattning, skogsbruk (hygge) och 

utdöendeskuld. 

Slutsatsen från övervakningen är att ringlavens framtid fortfarande är osäker i länet. Även på två 

lokaler som är klassade som nyckelbiotoper har avverkningar skett. På en lokal har en kraftig 

minskning skett på grund av dikning och vägbygge som har skett ganska långt tillbaka i tiden. På 

ytterligare några lokaler har ringlaven minskat av okänd anledning, eventuellt som en följd av 

utdöendeskuld. På de fyra sydligaste lokalerna är utvecklingen alarmerande. Södra Gästrikland har 

tidigare ansetts vara ett starkt fäste för ringlaven, men nu verkar det som om den helt håller på att 

försvinna från området. 

Övervakningen av ringlav i Gävleborgs län har hållit på i 17 år och ger fortlöpande värdefull 

information om hur ringlaven reagerar på olika omvärldsfaktorer och information om dess substrat 

och växtmiljö. Resultaten visar på allvarliga minskningar som är viktiga att följa upp. 
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1. Inledning

Sedan år 1996 pågår en övervakning av ringlav Evernia divaricata i Gävleborgs län. I denna rapport 

redovisas resultatet från den senaste återinventeringen år 2012/2013, samt jämförelser med tidigare 

inventeringar. Övervakningen ingår som en del av länsstyrelsens arbete med miljöövervakning av 

skog och är inriktad på att belysa effekter av markanvändningen på biologisk mångfald. 

Övervakningen startade med fasta provytor på 19 lokaler under åren 1996-1997 (se karta). Lokalerna 

har sedan dess återinventerats vid flera tillfällen. År 1996 startades övervakningen av Susanne Godow 

på 12 lokaler och 1997 av Sören Eriksson på 7 lokaler. Sex lokaler återinventerades av Stefan 

Henriksson 1998. Alla lokaler återinventerades 1999 och 2002 av Ulrika Nordin och Fredrik Jonsson. 

1999 deltog även Anders Johansson. År 2005 återinventerades grovkarteringen på samtliga lokaler av 

Bo Norell. År 2012 återinventerades 7 lokaler av Olle Kellner och/eller Tomas Troschke och 2013 

återinventerades de övriga 12 lokalerna av undertecknade, Ulrika Nordin och Fredrik Jonsson. 

Ringlav är en ljusgul till gröngul hänglav som är knuten till fuktiga miljöer, oftast vid myrkanter, 

i sumpskogar, eller i kanten av bäckar och åar. Skogen på lokalerna är ofta en äldre gles blandskog. 

Ringlaven har i Sverige en östlig utbredning, från Kalmar län och norrut, upp till Norrbottens län. 

Den har en viktig del av sin svenska population i Gävleborgs län.  

Ringlaven är rödlistad i hotkategorin Sårbar, VU (Gärdenfors 2010, Artdatabanken 2015). De 

allvarligaste hoten är slutavverkning av sumpskog, strandskog och skogklädda småholmar omgivna av 

strömmande vatten samt dikning av sumpskog. Ringlav har minskat eller helt försvunnit från många 

växtplatser, främst i det södra utbredningsområdet (Thor & Arvidsson 1999). Ringlav är rödlistad i 

kategorin VU även i Norge (Henriksen & Hilmo 2015) och Finland (Rassi m. fl. 2010). Mer 

information om ringlaven och dess utseende, ekologi och utbredning finns bl.a. i Ahlner (1948), 

Jonsson m.fl. (2003), Threatened macrolichen project (1996), Moberg 1984 (Artfaktablad).  

Syftet med övervakningen är att undersöka om populationer av den rödlistade laven ökar eller minskar 

i olika delar av länet och om möjligt ta reda på orsakerna till förändringarna.  



7 

Lokaler: 

1. Blistermyran

2. Lindstabäcken

3. Hyttån

4. Kallbergsån

6. Svartsjön

7. Flotthöljan

8. Ristjärnsbäcken

10. Igeltjärnsbäcken

11. Källmyrbäcken/Norrån

13. Sävasjöns reservat

14. Gillermuren

15. Hamrångeån

16. Rödmuren:1

17. Rödmuren:2

18. Kölsjöån

19. Slättmyrtjärn

20. Bergtjärn

21. Hamnäsberget

22. Gryttjen

Anmärkning: Det finns luckor 

i nummerserien på grund av 

att några lokaler föll bort 

redan vid starten 1996-97. 

2. Material och metoder

Metoden är utvecklad av Olle Kellner, länsstyrelsen i Gävleborg, och bygger på metodförslag av 

Appelqvist m.fl. (1996) och Dettki (1995). Den innebär att man på utvalda ringlavslokaler markerar 

upp fasta provytor som inventeras noggrant på ringlav. Om ringlavslokalen är liten kan provytan ligga 

i centrum av den huvudsakliga utbredningen av ringlav och täcka in hela eller större delen av 

ringlavspopulationen. Om det är en stor ringlavslokal täcker provytan bara en liten del av förekomsten 

och fungerar i praktiken mer som ett stickprov för den populationen.  

2.1. Metod för inventering av provytan 

Provytan utgörs av en rektangel med storleken 10 x 20 meter (med undantag för Blistermyran där 

provytans storlek är 10 x 30 m, och Rödmuren 2 där den är 10 x 10 m). Hörnen markeras upp med 1,5 

m höga aluminiumprofiler. I provytan inventeras alla träd över 1 cm i diameter i brösthöjd (DBH) 

samt alla mindre träd och buskar som har ringlav och är över 20 cm höga. Varje träd som inventeras 

får en koordinat med utgångspunkt från en hörnstolpe. Dessutom noteras trädslag, diameter, höjd och 

vitalitet för varje träd. På de träd som har ringlav räknas alla ringlavsbålar upp till 2,5 meters höjd. 

Bålarna delas in i fyra klasser beroende på hur långa de är: nyetablerade (0-2 cm), små (2-5 cm), 
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mellan (5-10 cm) och stora (> 10 cm). De två längsta bålarna på varje träd mäts. En detaljerad 

beskrivning av inventeringsmetoden finns i Jonsson m.fl. (2003). Många av provytorna fotograferades 

år 2013 med fyra foton, ett foto från varje hörn i riktning in mot provytans diagonalt motsatta hörn. 

2.2. Metod för grovkartering 
Förutom provytan görs en så kallad ”grovkartering” av ringlav utanför provytan för att få en 

uppfattning om förändringar i utbredningen och populationens storlek. Vid grovkarteringen inventeras 

åtta transekter som är 50 meter långa och 4 meter breda utgående från provytans hörn (två transekter 

från varje hörn). För varje träd noteras koordinater, trädslag, brösthöjdsdiameter, höjd och trädets 

vitalitet. Antalet lavbålar noteras i tre mängdklasser, 1 = 1-5 bålar/träd, 2 = 6-25 bålar/träd och 3 = > 

25 bålar/träd. Dessa mängduppskattningar görs i varje storleksklass (nyetablerade, små, mellan och 

stora som i provytan ovan). Metoden för grovkartering modifierades under de första åren och 

genomfördes enhetligt för alla lokaler först år 1999. Därför redovisas resultat från grovkarteringen från 

detta år och framåt.  

2.3. Metod för översiktsinventering i närområdet  

På några lokaler gjordes 2013 en översiktsinventering i närområdet runt provytan där träd med 

förekomst av ringlav koordinatsattes med hjälp av GPS och mängden ringlav uppskattades enligt en 

enkel skala. Antal bålar - oavsett storlek - angavs i klasserna 1 = 0-5 exemplar, 2 = 6-25 ex., 3 = 26-

100 ex. och 4 = >100 ex. I övrigt noterades trädslag och uppskattad diameter. Detta gjordes vid 

Igeltjärnsbäcken, Källmyran, Sävasjön, Gillermuren, Slättmyrtjärn och Gryttjen. 
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3. Resultat

3.1. Provytekarteringen 
Nedanstående tabell sammanfattar resultatet vad gäller antal ringlavsbålar på de olika lokalerna vid de 

olika inventeringstillfällena. 

Tabell 1. Antal bålar av ringlav på samtliga lokaler och samtliga år, samt förändring  (%) 

från första till sista inventeringstillfället  (A) och näst sista till sista inventeringsti llfället (B).  

Inventeringsår Förändring (%) 

Lokal 1996 1997 1998 1999 2002 2012 2013 A1 B1 

1. Blistermyran3 1150 2485 2818 1667 45% -41%

2. Lindstabäcken 168 233 261 317 320 182 8% -43%

3. Hyttån 85 90 82 36 -58% -56%

4. Kallbergsån 222 542 508 205 -8% -60%

6. Svartsjön 181 229 208 293 308 150 -17% -51%

7. Flotthöljan 273 378 477 428 57% -10%

8. Ristjärnsbäcken 622 660 512 94 -85% -82%

10. Igeltjärnsbäcken 562 659 842 631 795 774 38% -3%

11. Källmyran 92 79 75 78 59 15 -84% -75%

13. Sävasjön 84 87 60 8 -90% -87%

14. Gillermuren 23 14 6 0 -100% -100%

15. Hamrångeån 666 660 699 922 941 766 15% -19%

16. Rödmuren 1 122 136 158 99 37 -70% -63%

17. Rödmuren 24 124 143 147 90 27 -78% -70%

18. Kölsjöån 704 1093 970 738 5% -24%

19. Slättmyrtjärnen 862 1040 1132 816 -5% -28%

20. Bergtjärn 1059 1097 1253 811 -23% -35%

21. Hamnäsberget 62 84 86 67 8% -22%

22. Gryttjen 584 552 502 96 -84% -81%

Totalt 4128 5377 2364 10668 11018 3549 3366 -10% -37%

1Förändring mellan första inventeringstillfället (1996 eller 1997) och sista inventeringstillfället (2012 eller  

2013) på respektive lokal. 
2Förändring mellan nästa sista inventeringstillfället (2002) och sista inventeringstillfället (2012 eller 2013) 

på respektive lokal. 
3Provytan är 50 % större på Blistermyran, 30 x 10 m jämfört med det normala som är 20 x 10 m. 
4Provytan är hälften på Rödmuren 2, 10 x 10 m jämfört med det normala som är 20 x 20 m. 

Resultatet från inventeringarna av provytorna, som har pågått från 1996 fram till 2013 visar att på 9 

lokaler (Blistermyran, Lindstabäcken, Svartsjön, Flotthöljan, Igeltjärnsbäcken, Hamrångeån, 

Slättmyrtjärnen, Bergtjärnen och Hamnäsberget), så ökade ringlaven i bålantal i provytorna från de 

första inventeringarna 1996 ganska kontinuerligt fram till 2002. Mellan 2002 och 2012-2013 så 

minskade däremot ringlaven på alla dessa lokaler. Minskningarna var dock ganska måttliga på de 

flesta av lokalerna. På nio andra lokaler (Hyttån, Kallbergsån, Ristjärnsbäcken, Källmyran, Sävasjön, 

Rödmuren 1, Rödmuren 2, Kölsjöån och Gryttjen) ökade ringlaven generellt mellan åren 1996-1999, 

men minskade mellan 1999 och 2002. Den minskningen har sedan fortsatt och ofta accelererat mellan 

2002 och 2012-2013. På en lokal, Gillermuren, har ringlaven minskat ända från start och där finns 

numera ingen ringlav i varken provytan eller i transekterna.  
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Om man istället för antal bålar tittar på antalet träd med ringlav i provytorna, så är resultatet ganska 

likt. I de fall då ringlaven har minskat kraftigt vad gäller antal bålar, så har minskningen i antalet träd 

ibland kommit senare. 

3.1.1. Jämförelse av antalet ringlavsbålar mellan första (1996-1997) och sista (2012-

2013) inventeringarna 

Resultatet från provytekarteringen visar att antalet ringlavsbålar hade minskat på många lokaler. En 

jämförelse mellan de första inventeringarna på varje lokal, som gjordes 1996-1997 och de senaste, 

som utfördes 2012-2013 visar dock att det totala antalet ringlavsbålar på samtliga lokaler har minskat 

med 10 %.  Här påverkar det stora antalet bålar vid Blistermyran medelvärdet mycket. Plockar man 

bort den lokalen i uträkningen av förändring blir minskningen istället 19 %. Antalet bålar i provytorna 

har minskat på 12 lokaler och ökat på 7. På 8 av de 12 lokalerna där ringlaven minskat, har den 

minskat med mer än 50 %. På en av lokalerna, Flotthöljan, har den ökat med mer än 50 %. På de 

sydliga lokalerna i Gästrikland; Gillermuren, Sävasjön, Rödmuren 1 & 2 har den minskat mellan 70 

och 100 % men på den nordligaste lokalen i Gästrikland, Hamrångeån, har en svag ökning skett (+ 15 

%). I Hälsingland har kraftiga minskningar skett på lokalerna Källmyran, Ristjärnsbäcken och Gryttjen 

(84, 85 respektive 84 %) och ringlaven har också minskat relativt mycket vid Hyttån (-58 %). 

Figur 1. Till vänster syns det totala antalet ringlavsbålar på samtliga inventerade lokaler 

vid de olika inventeringstillfällena. Till höger antalet ringlavsbålar på de fyra sydligaste 

lokalerna i Gästrikland (Gillermuren, Sävasjön, Rödmuren 1 & 2). Data från provytorna.  

3.1.2. Jämförelser av antal ringlavsbålar mellan sista (2012-2013) och näst sista (2002) 

inventeringarna 

Om man istället jämför de senaste inventeringarna (som utfördes 2012-2013) med den närmast 

föregående (som skedde 2002) så blir resultatet delvis annorlunda. Den totala minskningen av antalet 

bålar är 37 % och den har minskat på alla lokaler. De lokaler som har minskat med mer än 50 % är 

dels de som nämns ovan vid jämförelsen med första inventeringsomgången, men även på Kallbergsån 

och Svartsjön är minskningarna större än 50 %.  
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Tabell 2. Antal ringlavsbärande träd  på samtliga lokaler och samtliga år, samt förändring(%) 

från första till sista inventeringstillfället (A) och näst sista  till sista inventeringstillfället (B).  

Inventeringsår Förändring 

Lokal 1996 1997 1998 1999 2002 2012 2013 A1 B2 

1. Blistermyran3 58 56 62 38 -34% -39%

2. Lindstabäcken 15 18 15 16 15 10 -33% -33%

3. Hyttån 8 9 10 6 -25% -40%

4. Kallbergsån 12 17 20 15 25% -25%

6. Svartsjön 20 25 28 31 26 17 -15% -35%

7. Flotthöljan 32 39 45 35 9% -22%

8. Ristjärnsbäcken 27 28 25 7 -74% -72%

10. Igeltjärnsbäcken 21 21 22 27 26 28 33% 8%

11. Källmyran 11 10 9 10 5 2 -82% -60%

13. Sävasjön 6 7 5 2 -67% -60%

14. Gillermuren 5 4 4 0 -100% -100%

15. Hamrångeån 42 38 40 41 40 25 -40% -38%

16. Rödmuren 1 21 23 22 14 4 -81% -71%

17. Rödmuren 24 4 4 4 4 2 -50% -50%

18. Kölsjöån 28 31 34 26 -7% -24%

19. Slättmyrtjärnen 18 21 21 21 17% 0%

20. Bergtjärn 30 48 48 39 30% -19%

21. Hamnäsberget 13 15 14 11 -15% -21%

22. Gryttjen 43 44 41 8 -81% -80%

Totalt 257 269 141 470 459 129 167 -29% -36%
1Förändring mellan första inventeringstillfället (1996 eller 1997) och sista inventeringstillfället (2012 
eller 2013) på respektive lokal. 

2Förändring mellan nästa sista inventeringstillfället (2002) och sista inventeringstillfället (2012 eller  
2013) på respektive lokal. 

3Provytan är 50 % större på Blistermyran, 30 x 10 m jämfört med det normala som är 20 x 10 m. 
4Provytan är hälften på Rödmuren 2, 10 x 10 m jämfört med det normala som är 20 x 20 m. 

3.1.3. Jämförelse av antalet ringlavsträd mellan första (1996-1997) och sista (2012-

2013) inventeringarna 

Det totala antalet träd med ringlav i provytan har minskat med 29 % mellan första och sista 

inventeringarna, från 414 till 296 träd. Antalet ringlavsträd har minskat på 14 lokaler och ökat på 5. 

Lokaler med 50 % minskning eller mer är Ristjärnsbäcken, Källmyran och Gryttjen i Hälsingland 

samt Sävasjön, Gillermuren och Rödmuren 1 & 2 i Gästrikland. Resultatet liknar i mångt och mycket 

förändringarna avseende antalet bålar på lokalerna. Största ökningarna fanns vid Kallbergsån och 

Bergtjärn med 25 respektive 30 procents ökning av antalet ringlavsträd.  

3.1.4. Jämförelser av antal ringlavsträd mellan sista (2012-2013) och näst sista (2002) 

inventeringarna 

Mellan den senaste inventeringen (2012-2013) och den näst senaste (2002) hade antalet träd med 

ringlav minskat med 36 %, från 459 till 296. Endast på en lokal, Igeltjärnsbäcken, hade antalet ökat 

under perioden, och på en annan lokal, Slättmyrtjärnen, var antalet träd oförändrat. På alla de övriga 

17 lokalerna hade antalet träd med ringlav minskat. De största minskningarna finns på exakt samma 
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lokaler som nämns ovan vid jämförelsen mellan de första och de sista inventeringarna. Förändringarna 

i antalet träd med ringlav följer i stort sett förändringarna i antalet bålar, även om en del variationer 

förekommer. På exempelvis Slättmyrtjärnen var antalet ringlavsträd oförändrat samtidigt som antalet 

bålar hade minskat med 28 %.  

3.1.5. Antalet ringlavsbålar på olika lokaler 

Antalet ringlavsbålar i provytan varierar kraftigt mellan de olika lokalerna. Blistermyran skiljer ut sig 

från mängden genom det stora antalet bålar (1667 vid senaste inventeringen, 2012).  Observera dock 

att provytan där är 50 % större än på övriga lokaler. Sen kommer fem lokaler som vid senaste 

inventeringstillfället hade mellan 738 och 816 bålar. Därefter kommer Flotthöljan med 428 bålar. Alla 

de återstående 12 lokalerna har mellan 0 och 205 bålar.  

Figur 2. Antalet bålar av ringlav i provytorna vid senaste inventeringen, dvs . år 2012 

respektive 2013. Observera att provytan vid Blistermyran är 50 %  större än de övriga och 

provytan på Rödmuren 2 är hälften så stor som på de övriga lokalerna.  

3.1.6. Medel av längsta bållängd 

Medelvärdet av de längsta bållängderna på lokalerna varierar mellan 4,1 cm (Gillermuren 2002, endast 

6 bålar på lokalen) och 14 cm (Igeltjärnsbäcken och Slättmyrtjärnen 2013, Bergtjärn och 
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Slättmyrtjärnen 1999). Om man jämför data från den senaste karteringen (2012-2013) med den första 

(1996-97) så ser man att bållängden har minskat på 9 lokaler och ökat på 10. Bland lokaler där 

bållängden har ökat kan vi nämna Gryttjen där den ökat med 86 % från 5,4 till 10,3 cm. Vid 

Hamrångeån har längden ökat med 33 %, men variationen är stor mellan åren. Vid Igeltjärnsbäcken är 

ökningen 32 %, och där har den största ökningen skett mellan 2002 och 2013. Minskningar av 

bållängden har skett vid exempelvis Källmyran, där med 34 %, från 9,1 cm 1996-97 till endast 6 cm 

2013. Liknande siffror finns från Ristjärnsbäcken där den minskat med 30 %, från 9,9 cm till 6,9 cm. 

Vid Svartsjön har bållängden varit relativt kort men stabil. Vid Rödmuren 1 har bållängden ökat trots 

att mängden lavar minskat. Datasäkerheten är dock låg på denna och andra lokaler med mycket få 

bålar av ringlav.  

Tabell 3. Medelvärdet av de längsta bålarna för varje lokal vid de olika 

inventeringstillfällena mätt i cm.  

Lokal 1996-97 1999 2002 2012-13 Förändring1

1. Blistermyran 11,8 13,8 13,6 13,5 14% 

2. Lindstabäcken 8,8 9,6 9,7 9,5 7% 

3. Hyttån 9,0 10,6 7,6 7,4 -18%

4. Kallbergsån 10,5 11,5 8,9 8,0 -24%

6. Svartsjön 6,8 6,5 7,4 6,5 -4%

7. Flotthöljan 11,9 12,3 10,2 13,8 16% 

8. Ristjärnsbäcken 9,9 8,8 7,3 6,9 -30%

10. Igeltjärnsbäcken 10,6 10,3 11,3 14,0 32%

11. Källmyran 9,1 10,5 8,8 6,0 -34%

13. Sävasjön 6,8 7,6 8,4 6,8 -1%

14. Gillermuren 7,0 8,4 4,1 0,0 -100%

15. Hamrångeån 7,7 10,0 8,4 10,2 33%

16. Rödmuren 1 5,4 5,8 6,5 6,4 19%

17. Rödmuren 2 12,6 9,9 5,5 9,1 -28%

18. Kölsjöån 7,2 8,2 6,2 8,7 21%

19. Slättmyrtjärnen 12,8 14,0 13,8 14,0 10%

20. Bergtjärn 12,1 14,0 12,4 11,3 -6%

21. Hamnäsberget 5,5 6,1 5,5 7,0 26% 

22. Gryttjen 5,4 8,0 7,9 10,3 89% 

1Förändringen avser skillnaden mellan första inventeringstillfället (1996 respektive 

1997) och sista (2012 eller 2013). 

Förhållandet mellan antalet lavbålar på lokalen och den längsta bållängden är oftast ganska väl 

överensstämmande, se figur 3.  
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Figur 3. Förhållandet mellan antalet bålar per lokal (logaritmisk skala, lodrät axel) 

och medelvärdet på längsta bållängden (vågrät axel).   

3.1.7. Grundyta i provytan 

Figur 4. Provytan vid Ristjärnsbäcken år 2013. En lokal där grundytan ökat mycket sedan 

inventeringsstarten år 1996.  

Vid en jämförelse mellan första inventeringsåret 1996-97 och senaste 2012-13 så visar det sig att 

grundytan har ökat på samtliga lokaler utom två, Blistermyran och Källmyran. Den genomsnittliga 
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ökningen per lokal är 31 %. Den totala ökningen av grundytan är 28 %. Låga grundytevärden 

återfinner vi vid exempelvis Hamrångeån (15,5-1996, 17,5-2012), Kallbergsån (20,1-1996, 27,2-2012) 

och Gryttjen (12,1-1997, 18,6-2013). Höga värden finns bland annat vid lokalerna Kölsjöån (47,9-

1997, 55,8-2013), Hamnäsberget (46,3-1997, 52,5-2013) och framförallt Ristjärnsbäcken (55,5-1996, 

79,5-2013).  

Tabell 4. Grundyta i provytorna mätt som m 2 /ha (provytornas storlek är 20 x 10 m utom  

vid Blistermyran som är 30  x 10 m och Rödmuren 2 som är 10  x 10 m). Förändring anges 

som skillnad mellan första och sista inventeringstillfället.  

Lokal 1996 1997 1998 1999 2002 2012 2013 Förändring (%) 

1. Blistermyran 27,0 27,9 27,1 21,3 -21%

2. Lindstabäcken 22,5 22,5 29,6 30,9 35,8 29,5 31%

3. Hyttån 23,3 30,2 35,6 41,4 77%

4. Kallbergsån 20,1 23,6 24,6 27,2 36%

6. Svartsjön 30,5 30,6 34,6 34,1 36,8 38,7 27%

7. Flotthöljan 37,1 33,1 35,9 40,7 10%

8. Ristjärnsbäcken 55,5 67,0 71,1 79,5 43%

10. Igeltjärnsbäcken 24,4 24,8 30,1 30,7 31,2 36,7 50%

11. Källmyran 32,8 32,9 33,4 33,0 31,9 28,5 -13%

13. Sävasjön 23,4 28,2 28,9 34,6 48%

14. Gillermuren 23,0 30,2 32,8 39,9 73%

15. Hamrångeån 15,5 15,5 15,0 14,4 13,7 17,5 13%

16. Rödmuren 1 20,8 21,8 21,8 23,2 29,4 41%

17. Rödmuren 2 25,9 25,4 24,8 26,7 34,7 34%

18. Kölsjöån 47,9 49,0 50,1 55,8 16%

19. Slättmyrtjärnen 22,6 22,0 23,6 29,8 32%

20. Bergtjärn 27,6 27,8 29,2 33,8 23%

21. Hamnäsberget 46,3 44,1 46,6 52,5 13%

22. Gryttjen 12,1 12,5 15,2 18,6 54%

3.2. Grovkarteringen 
Totalt sett har antalet träd med ringlav i grovkarteringen minskat från 806 stycken 1999 till 627 

stycken år 2012-13. Det innebär en minskning med 22 %. Antalet träd hade ökat på fyra lokaler, var 

stabilt på en lokal och hade minskat på 15 lokaler. En stor minskning, -83 %, kan noteras från 

Blistermyran, där de flesta ringlavsträden i grovkarteringen hade avverkats i samband med en 

vägdragning genom ringlavslokalen. Även vid Ristjärnsbäcken hade antalet träd minskat kraftigt, från 

84 till 33. På Gästrikelokalerna är det stora minskningar på Sävasjön (3 till 1 träd), Gillermuren (3 till 

0 träd) och Rödmuren 2 (6 till 3 träd). På Rödmuren 1 hade däremot två träd tillkommit, där hade det 

tidigare inte hittats några ringlavsträd i grovkarteringen. På Hamnäsberget hade antalet ringlavsträd 

mer än fördubblats (9 till 19). 
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Tabell 5. Antalet träd med ringlav i transekterna vid de olika inventerings - 

tillfällena. Förändring i procent mellan första och sista inventeringsomgången.  

Lokal 1999 2002 2005 2012-13 Förändring 
(%) 

1. Blistermyran 35 36 11 6 -83%

2. Lindstabäcken 71 74 70 38 -46%

3. Hyttån 23 25 24 26 13% 

4. Kallbergsån 16 15 10 10 -38%

6. Svartsjön 81 86 72 59 -27%

7. Flotthöljan 191 192 160 159 -17%

8. Ristjärnsbäcken 84 86 61 33 -61%

10. Igeltjärnsbäcken 20 26 27 20 0%

11. Källmyran 22 20 18 14 -36%

13. Sävasjön 3 3 1 1 -67%

14. Gillermuren 3 3 3 0 -100%

15. Hamrångeån 52 59 59 61 17%

16. Rödmuren 1 0 0 0 2 

17. Rödmuren 2 6 5 5 3 -50%

18. Kölsjö 64 61 62 50 -22%

19. Slättmyrtjärnen 28 33 32 27 -4%

20. Bergtjärn 90 102 93 94 4%

21. Hamnäsberget 9 11 11 19 111% 

22. Gryttjen 8 11 9 5 -38%

Totalt 806 848 728 627 -22%

3.3. Mänsklig påverkan 
Mänsklig påverkan finns på nästan varje lokal. Den vanligaste typen av påverkan som har påträffats på 

lokalerna är spår efter dimensionsavverkning. Sådana spår finns på 14 av de 19 lokalerna. 

Avverkningsstubbar, som tyder på mer sentida avverkningar, har hittats på fem lokaler. Spår efter 

dikning finns på tre lokaler. På sju lokaler finns närliggande hygge eller ungskog. Under perioden 

mellan 2002 och 2012-2013 så har framförallt tre lokaler haft mänsklig påverkan. Vid Lindstabäcken 

har avverkning skett i delar av provytan och i delar som omfattas av grovkarteringen. Vid Gryttjen har 

man röjt i och kring provytan varvid en mycket stor andel av de träd som hyste ringlav röjts bort. 

Räkningar av årsringar visade att vissa av träden var uppemot 200 år gamla. Vid Blistermyran har man 

dragit en väg rakt genom ringlavslokalen och många av ringlavsträden har avverkats i samband med 

vägdragningen. 
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Tabell 6. Spår av mänsklig påverkan på ringlavslokalerna, dikning, 

avverkning 2002-2012, intilliggande hygge, ungskog . 

Lokal Dikning Avverkning 2002-2012 Hygge/ungskog 

1. Blistermyran X X 

2. Lindstabäcken X X 

3. Hyttån

4. Kallbergsån

6. Svartsjön

7. Flotthöljan

8. Ristjärnsbäcken X 

10. Igeltjärnsbäcken X 

11. Källmyran

13. Sävasjön

14. Gillermuren X 

15. Hamrångeån

16. Rödmuren 1 X 

17. Rödmuren 2

18. Kölsjöån X 

19. Slättmyrtjärnen

20. Bergtjärn

21. Hamnäsberget X 

22. Gryttjen X X X 
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4. Diskussion

4.1 Förändringar 

4.1.1 Storskaliga påverkansfaktorer 

Ringlaven uppvisar negativa trender både vad gäller antal bålar i provytorna och vad gäller antal träd 

med ringlav i både provytorna och i transekterna (grovkarteringen). På 18 av de totalt 19 lokalerna har 

antalet bålar i provytan minskat från föregående inventering (2002 till 2012/13). I Dalarna, där 16 

lokaler har inventerats med samma metodik, har antalet bålar i provytan minskat på 13 av 16 lokaler 

mellan 2007 och 2012 (Kroon m.fl. 2015). På många av lokalerna i Gävleborgs län finns lokala 

påverkansfaktorer som helt eller delvis kan förklara minskningarna (se nedan under Lokala 

påverkansfaktorer). Men det finns också flera lokaler där förhållandena i och kring provytan har varit 

i princip opåverkade av mänsklig verksamhet under det senaste halvseklet, exempelvis Kallbergsån, 

Svartsjön, Flotthöljan, Hamrångeån, Slättmyrtjärnen och Bergtjärn. Även på dessa lokaler har 

ringlaven minskat under det decennium som gått mellan näst sista och den senaste inventeringen. 

Vi vet inte idag varför minskningar har skett även på de lokalerna men tänkbara orsaker kan vara 

förtätning av skogar, klimatvariation/klimatpåverkan och stormar. En diskussion kring dessa möjliga 

orsaker förs nedan. 

En faktor som kan spela in är en förtätning av skogen i provytan. Det är visserligen en relativt långsam 

process, men på vissa lokaler har stora ökningar av grundytan i provytan skett. Grundytan har ökat på 

alla lokaler utom en, Källmyran. Den genomsnittliga ökningen ligger på 32 % sedan inventeringsstart. 

Orsaken till ökningarna är delvis en effekt av att skogen åldras och växer, vilket ju är en naturlig 

succession, men ökningen kan också ha accentuerats av exempelvis klimatförändringar och 

kvävenedfall. I Flotthöljan hade många björkar (varav vissa med ringlav) i och kring provytan dött till 

följd av naturlig succession. Dimensionshuggningar, plockhuggningar, bränder och skogsbete bidrog 

till att skogarna var glesare under perioden 1850-1950, men sedan dess har dessa åtgärder minskat 

eller upphört, vilket medfört tätare och mörkare skogar. Virkesförrådet (m3sk) har ökat kraftigt i 

Sverige. Mellan 1926 och 2008 har det ökat med 84 % (Fransson 2011). Ringlaven verkar föredra 

ljusa, tämligen glesa skogar och vi misstänker att ringlaven missgynnas av att skogarna blir tätare. 

Enligt Nimis (1993) uppträder ringlaven ofta på grenar på träd med tämligen gles krona. 

Förtätning av skogen kan också ha påverkat ringlaven på så sätt att den ”flyttat” sig högre upp i träden. 

Det kan ha skett i exempelvis Hamnäsberget och Svartsjön. De för ringlaven lämpliga förhållandena 

avseende ljustillgång, fuktighet och vindutsatthet förväntas då stiga i höjdled i träden vilket skulle 

kunna göra att ringlaven minskar i den nedersta delen (som inventeras i denna studie) och istället ökar 

högre upp i träden. 

Klimatvariationer kan också ha påverkat ringlaven negativt. Det kan antingen vara tillfälliga 

variationer av klimatet som haft en negativ påverkan, t.ex. torra somrar eller liknande som har 

påverkat ringlavens tillväxt negativt. Det kan också vara en effekt av den pågående 

klimatförändringen. Under elvaårsperioden mellan 2002 till 2012 fanns de 9 varmaste åren i världen 

av 132 i ett analysmaterial som omfattar åren från 1880-2012 (NASA 2013). I Sverige är dock inte 

skillnaden lika stor. Om man jämför perioden 1996-2013, som inventeringarna omfattas av, med 

perioden mellan 1880 och 1995 så skiljer sig årsmedeltemperaturen 1 grad (4,6 grader till 5,6 grader) 

(SMHI 2015). Det kan också vara indirekt påverkan, genom att träden som ringlaven växer på drabbas 

av klimatstress eller sjukdomar/angrepp vilket kan göra att ringlaven minskar. I Tyskland har 
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ringlaven tidigare varit känd för att förekomma i naturskogar med ett kyligt till kallt klimat, gärna i 

dimrika bergsområden med hög luftfuktighet och utan sen frost (Wirth m.fl. 2013). I den miljön anses 

den vara på tillbakagång. På senare år har dock nyetableringar skett på lägre liggande lokaler i 

skiftande miljöer såsom slånbuskage, ekskogar och lärkplanteringar och i den miljön ökar den sin 

utbredning (Wirth m.fl. 2013). På tre lokaler i Main-Tauber-Gebeit har man funnit den på slån som 

växer på skalgrusbankar, och där hittades också ett fertilt exemplar (med apothecier). Dessa lokaler 

ligger i ett område med ett klimat som är varmt och torrt (Lange m.fl. 2005).  

En annan faktor som mycket väl kan ha påverkat ringlaven negativt är stormar. Ringlaven är sannolikt 

en mycket vindkänslig lav. Ahlner (1948) konstaterade att ”Utmärkande för ståndorterna är att de 

i allmänhet intaga de lägsta partierna av terrängen, vilket säkerligen står i samband med att 

laven på grund av sin ringa hållfasthet ej tål starkare vindexposition… Bålens struktur, den 

ringformigt avbrutna barken och den lösa märgen, ger laven en mycket ringa hållfasthet och 

underlättar härigenom avlossningen.”  

Redan Zukal (1895), som studerade ringlavens bålanatomi noggrant iakttog att kraftiga åskoväder 

medförde att hundratals ringlavsbålar slets loss från träden och hamnade på marken. Han skriver 

följande: ” Wegen dieser noch mangelhaften Anpassung an die Zugkräfte des Windes kann 

sich auch die E. divaricata an besonders stürmischen Punkten nicht behaupten, und selbst im 

dichten Hochwalde, den sie mit Vorliebe bewohnt, wird sie von starken Gewitterstürmen zu 

Hunderten von den Bäumen gerissen, und dann auf dem stark beschatteten Nadelboden 

rettungslos dem Verderben preisgegeben.” 

Stormen Dagmar drabbade Gävleborgs län den 25 december 2011 och orsakade betydande skador, 

med ca 4,5 miljoner skogskubikmeter som blåste ner i Sverige, varav mer än hälften bedöms ha fallit 

i Medelpad och Hälsingland (Skogsstyrelsen 2012).  Den här stormen ägde rum vintern innan 

inventeringarna utfördes i Gävleborgs och Dalarnas län.  

En viss del av minskningen kan även vara relaterad till inventeringsmetodiken. Det kan t.ex. vara 

skillnader i väderlek vid inventeringen, vid fuktigt väder sväller bålarna och blir troligtvis lättare att 

upptäcka. Vid skarpt solsken kan det vara svårare att se bålarna. En test av personskillnader utfördes 

1997 på Rödmuren 1 & 2 (Jonsson m.fl. 2003). Där kunde man konstatera att skillnaden i antalet bålar 

var 12 % mellan inventerarna. Testet gjordes på en lokal där antalet bålar var litet. Eventuellt kan 

inventeringsskillnaderna vara större på lokaler eller träd med rik förekomst av ringlav.  

4.1.2. Lokala påverkansfaktorer 

Lokala påverkansfaktorer som vi tror har haft stor betydelse för ringlavspopulationernas utveckling på 

enskilda lokaler beskrivs nedan. Det rör sig om exempelvis om försurande utsläpp från fabriker, 

avverkningar och dikningar. 

För de två närliggande lokalerna längst i sydost, Gillermuren och Sävasjön är utvecklingen likartad. 

En dramatisk minskning har skett på båda lokalerna. Vid Gillermuren hittades endast två bålar av 

ringlav på varsin en, på hela myren (den var utdöd i provytan och transekterna)! Vid Sävasjön hittades 

endast 8 bålar fördelade på 2 träd i provytan, en minskning med 90 % i antalet bålar sedan 

inventeringsstart, samt ett ringlavsträd i grovkarteringen. I den översiktliga inventeringen hittades 14 

träd med ringlav ytterligare i reservatet. Det kan jämföras med 59 träd med ringlav som påträffades i 
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en inventering som gjordes 2004 i samma område i reservatet av Birgitta Hellström och Rune 

Wretman.  

Troligen har ringlaven för flera decennier sedan minskat på dessa lokaler till följd av allmän 

försurning och även försurning från närliggande industrier (Skutskärsverken ligger endast 10 km från 

lokalerna). Främst är det förekomsterna på gran som har minskat, medan förekomsterna på en har 

kunnat leva kvar på grund av enbarkens högre pH-värde (Andersson 1984). Under de senaste 20 åren 

har dock de oftast mycket gamla enarna påverkats negativt dels på grund av förtätning av skogen på 

myrarna/myrkanterna (grundytan har ökat med 73 % på Gillermuren!), men framförallt på grund av 

omfattande död av andra orsaker, möjligen på grund av svampangrepp eller frosttorka. Det har gjort att 

antalet ringlavar och ringlavsträd har minskat mycket drastiskt på de båda lokalerna. På Gillermuren 

finns endast enstaka bålar kvar på myren och ringlaven kommer troligen helt försvinna från den 

lokalen inom en snar framtid.  

Figur 5. Provytan vid Lindstabäcken 2013. Här har en väggata gjorts,  syns p å högra sidan i 

bilden, och träd har avverkats både i och utanför provytan.  

På tre lokaler har träd avverkats, antingen i provytans omgivning eller både i och utanför provytan. 

Det har lett till omfattande minskningar av ringlav på dessa lokaler. De lokaler som har påverkats är 

Blistermyran, Lindstabäcken och Gryttjen. De två förstnämnda är nyckelbiotoper. I Gryttjen har ett så 

stort antal ringlavsträd försvunnit att det är osäkert om ringlaven kan återhämta sig på platsen. På 

Blistermyran finns fortfarande en rik förekomst i den delen av provytan som ännu är orörd, men 

möjligheterna till spridning har begränsats.  

Vid Blistermyran har ringlaven ökat sedan inventeringsstart i den opåverkade delen av provytan. Det 

kan eventuellt bero på ökat ljusinsläpp på grund av ett intilliggande hygge. Vid Igeltjärnsbäcken har 
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antalet träd och bålar ökat sedan inventeringarnas start och medellängden på bålarna har ökat rejält. 

Även där kan eventuellt ljusare förhållanden orsakat av ett intilliggande hygge vara förklaringen.  

På Ristjärnsbäcken har förändringar som beror på dikning och vägbygge som har gjorts för ganska 

länge sedan accelererat och lokalen är nu mycket hotad. Marken har torkat upp vilket har gjort att en 

mycket tät och betydligt torrare skog håller på att växa upp.  

På en lokal, Slättmyrtjärnen antogs att granarnas gren- och barrförluster har påverkat ringlaven 

negativt.  

4.1.3. Utdöendeskuld 

På några lokaler kan minskningar bero på att ringlaven redan vid inventeringarnas start haft en alltför 

liten population för att kunna fortleva på platsen, en så kallad ”sink”. Det kan alltså röra sig om en 

utdöendeskuld beroende på antingen förändringar som skett för länge sedan på lokalen eller på grund 

av att påfyllnad från en omgivande lokal (”source”) har upphört. Det skulle kunna gälla exempelvis på 

Hyttån, Källmyran och Rödmuren 1 & 2.  

4.2. Utvärdering av metodik 

Svårigheter med att upptäcka minskningar i början 

Genom att man vid varje inventering har tillgång till resultatet från föregående gångs inventering så 

blir det automatiskt så att man upptäcker fler träd/bålar än vid föregående inventering, även om 

populationen är oförändrad. Om man vet att det vid föregående inventeringstillfälle fanns 2 små 

ringlavsbålar på 1,7 meters höjd så letar man noggrannare efter dessa bålar än om man inte har den 

informationen. Det gör att man under de inledande inventeringarna bygger upp en alltmer detaljerad 

och precis informationsbank om vilka träd som har ringlav i provytan och i transekterna. Det gör 

också att eventuella minskningar under de första åren riskerar att döljas. Så kan ha varit fallet på 

exempelvis Ristjärnsbäcken. Efter 2-3 återinventeringar bör denna kurva för nyupptäckta bålar ”planas 

ut”. Därefter är det en styrka med metodiken att veta exakt var och hur många bålar det finns/ har 

funnits på träden, och kunna upptäcka minskningar direkt under fältarbetet. 

Problematisk med fasta provytor i längden 

De fasta provytorna är bra genom att man noggrant kan följa både vad som händer med ringlavarna 

och träden på platsen. Tanken är att centrum för populationen ska finnas i provytan. På sikt är det dock 

inte troligt att så kommer att vara fallet. Även om skogen i provytan förblir orörd så befinner den sig i 

en succession och förändringar som både kan gynna och missgynna ringlaven på platsen kommer att 

ske på sikt. Som exempel kan nämnas att grundytan har ökat i samtliga provytor utom i en sedan 

inventeringarna startade. Det kan t.ex. ha den effekten att ringlaven förflyttar sig uppåt i träden på 

grund av att det blir för mörkt närmast marken. Det kan också bli så att i de fall ringlaven växer 

exempelvis längs med en kant av en myr så förflyttar sig utåt mot myrkanten och minskar längre in 

mot skogen. I riktigt gamla skogar så kan risken finnas att de rikligaste ringlavsbärande träden dör av 

ålder och att ringlaven därigenom minskar tillfälligt i provytan. 

Ett annat problem finns när man har fasta provytor i stora populationer. I Gävleborgs län gäller det 

främst lokalerna Flotthöljan, Bergtjärn och Kallbergsån. Där utgör provytan och transekterna endast en 
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liten del av den totala populationen, och vi kan inte vara säkra på att de förändringar som sker i 

provytorna är representativa för hela populationen. 

Nyetablerade - olämpligt benämning? 

De riktigt små bålarna, 0-2 cm, kallas i inventeringen för ”nyetablerade”. Under inventeringarnas gång 

har vi mer och mer kommit underfund om att denna benämning troligtvis är missvisande. På friska 

lokaler så är andelen stora bålar vanligtvis större än på lokaler där ringlaven inte trivs. Vi uppfattar det 

som att det är de stora bålarna som sprids bäst och det innebär att även en decimeterlång bål kan vara 

”nyetablerad”. Många små bålar tycker vi snarare brukar tyda på att ringlaven inte trivs på lokalen. 

När en stor lavbål är nekrotisk kan den dela upp sig i många små för att så småningom falla av och dö 

bort från ett träd. Det förloppet kan man följa på träd nr 30 på Källmyran. Kanske är det bättre att kalla 

dessa små bålar ”mini”. 

Viktigt med långsiktighet 

Resultatet från 2012-13 års inventering skiljer sig ganska mycket från föregående inventering (2002). 

Det visar på vikten övervakningen får fortgå under lång tid. Förändringar i miljön kan ha långsiktiga 

konsekvenser för ringlaven, och det är inte säkert att de ger genomslag direkt. Det gäller t.ex. på 

Ristjärnsbäcken där förändringar av hydrologin först nu har visat sig ha väldigt negativa effekter på 

ringlaven. En svag minskning märktes dock redan 2002. Dikningarna och vägbygget som har påverkat 

hydrologin är dock troligen gjorda flera decennier sedan. 

Översiktsinventering viktigt 

Att följa hela ringlavspopulationen på en lokal är viktigt av flera anledningar. Det kan ge en fördjupad 

förståelse som kan vara till hjälp även när man ska tolka förändringarna i provytorna. Om ringlaven 

minskar kraftigt i provytan men ökar i en annan del av lokalen så kan det vara aktuellt att flytta 

provytan. Det kan också viktigt för att bevara lokalen på sikt. Genom att rapportera in hela 

populationens utbredning så att exempelvis skogsstyrelsen och markägare har kännedom om den så 

minskar risken för att laven avverkas av misstag. 

Att långsiktigt kunna följa hela ringlavspopulationen kommer också att ge värdefull information om 

hur ringlaven fungerar i ett större landskap och hur exempelvis avverkningar, dikningar och 

successioner kan påverka ringlaven.  

Att ta fram en enhetlig metodik för att inventera omgivningarna kan vara nödvändigt, men det är inte 

troligt att man kan använda exakt samma metodik på alla lokaler och vid alla inventeringstillfällen. År 

2013 gjorde vi enklare karteringar utanför provytorna, se under avsnittet 2.3. Metod för 

översiktsinventering i närområdet. Denna metod skulle kunna fungera på mindre ringlavslokaler med 

relativt få träd med ringlav i omgivningen. Den är dock inte testat genom att någon återinventering 

gjorts.  

4.3. Övrig diskussion 

4.3.1. Ringlavens status i länet 

Övervakningen av de 19 ringlavslokalerna visar att ringlavens framtid fortfarande är osäker i länet. 

Även på två lokaler som är klassade som nyckelbiotoper har avverkningar skett. På en lokal har en 

kraftig minskning skett på grund av dikning och vägbygge som har skett ganska långt tillbaka i tiden. 

På ytterligare några lokaler har ringlaven minskat av okänd anledning, eventuellt som en följd av 

utdöendeskuld. Det finns ett ganska stort mörkertal av oupptäckta ringlavslokaler i länet. På sådana 
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lokaler, som inte har uppmärksammats, är risken troligen ännu större att ringlavens värdträd avverkas. 

På de fyra sydligaste lokalerna är utvecklingen alarmerande. Den har minskat mycket drastiskt på 

dessa lokaler i Gävle kommun. Södra Gästrikland har tidigare ansetts vara ett starkt fäste för 

ringlaven, men nu verkar det som om den helt håller på att försvinna i detta område. Ahlner (1948) 

skriver ”En hög frekvens har arten även i skogstrakterna Sö om Gävle, där den även i enstaka 

exemplar anträffats fertil.” Han skriver även att ”Säkerligen har den mångenstädes förr varit vanligare 

än nu (i Uppsala-trakten har den gått ut på flera kända lokaler).” Kanske är det denna negativa 

utveckling för ringlaven som nu sker längre norrut, av orsaker som vi inte säkert vet. 

4.3.2. Övervakningen viktig av många anledningar 

Övervakningen av ringlav i Gävleborgs län har hållit på i 17 år (mellan 1996 och 2013) och ger 

fortlöpande värdefull information om ringlaven. Information om hur ringlaven reagerar på olika 

omvärldsfaktorer och information om dess substrat och växtmiljö. Undersökningen kan troligen leda 

till att man kan ge konkreta råd till hur skogsbruket ska hantera ringlavslokalerna. Resultaten visar på 

allvarliga minskningar som är viktigt att följa upp. Kommer den negativa trenden att fortsätta? Fortsatt 

övervakningen är också viktig för att vi ska kunna förstå och tolka orsaker till förändringar av 

ringlavspopulationerna, inte minst med tanke på de drastiska minskningar som skett på flera lokaler. 

Det vore även önskvärt att starta upp övervakning på nya lokaler. Inte minst för att få klarhet i hur 

olika faktorer påverkar populationerna. 
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Bilaga: Resultat & diskussion, lokal för lokal. 

Här följer resultat i korta drag för varje enskild lokal i övervakningen. Först kommer en kort 

beskrivning av naturförhållandena på lokalerna. För utförligare beskrivningar av lokalerna hänvisas till 

rapporten från länsstyrelsen Gävleborg - Ringlavsövervakning i Gävleborgs län 1996-2002 (Jonsson 

m.fl. 2002). Därefter kommer resultatet i korta drag samt kommentarer och diskussion om tillståndet

för ringlavspopulationen på lokalen.

Lokal 1 - Blistermyran 

Blistermyran är en till ytan sett liten ringlavslokal där utbredningen är begränsad till provytan och 

omgivningen närmast den. Den ganska glesa skogen domineras av gran med högt inslag av tall och 

björk samt enstaka små enar. I öster och söder finns en gallrad enskiktad äldre tallskog. I norra delen 

tar en öppen myr vid och i väster finns en bäck som löper parallellt med provytans långsida, ca 5 m 

ifrån. På andra sidan bäcken finns en tallungskog, ca 20 år gammal. Marken utgörs av en överväxt 

blockig terräng. Provytan ligger i en nyckelbiotop på Sveaskogs mark. Provytan är på denna lokal 

större än på de andra lokalerna, den är 30 meter lång istället för 20 m.  

Tabell 7. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Blistermyran samt förändring  

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till se naste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.   

1996 1999 2002 2005 2012 A B 

Antal bålar i provytan 1150 2485 2818 1667 45% -41%

Antal träd med ringlav i provytan 58 56 62 38 -34% -39%

Längsta bållängd (i medeltal) 11,8 13,8 13,6 13,5 14% -1%

Grundyta (m2/ha) 27 28 27 21 -22% -22%

Antal träd med ringlav i grovk. 35 36 11 6 -83% -45%

Någon gång år 2004-2005 drogs en ny väg i norra kanten av provytan. Det har inneburit att träd har 

med ringlav har avverkats i transekterna i riktningarna NO-N, NO-O och NV-N. Tyvärr var det 

transekterna i detta nordostliga hörn som hade flest träd med ringlav i grovkarteringen. Det har 

inneburit en katastrofal minskning från 36 träd med ringlav som mest år 2002 till ynka 6 träd år 2012! 

Även i själva provytan var det norra delen som hade mest ringlav. Nästan hälften av alla lavbålar i 

provytan fanns i den avverkade sjättedelen. 

Det är märkligt att en sådan vägdragning gjorts genom kanten av den kända nyckelbiotopen (finns 

registrerad hos Skogsstyrelsen). I den återstående delen av provytan märks dock ingen negativ 

påverkan av avverkningen, där är antalet lavträd nästan oförändrat (39 respektive 38) och antalet 

ringlavbålar har faktiskt ökat något sedan 2002 (1425 har blivit 1667). Det fanns farhågor efter 2002 

års inventering att tallungskogen i väster skulle innebära en ökad exponering av provytan för ljus och 

vind. Om så är fallet så verkar inte som varken den eller den nya väggatan i norr, har inneburit någon 

negativ påverkan på ringlaven i provytan utan möjligen har det kanske varit positivt med ökad 

ljusinstrålning.  
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Figur 6. Provytan vid Blistermyran (röd rektangel) .Till vänster kartbilden från 2003, innan 

vägen bröts fram. Till höger flygfoto från 2010. Norra kanten av provytan l igger på vägen och 

cirka fem meter av provytans norra del har avverkats.  

Figur 7. Foto taget från provytans norra kant söderut in mot provytan. Vägen och ett 

virkesavlägg har tagit drygt 5 meter av provytan . 

Frågan är hur stort hot vägen och dess vägdiken utgör mot ringlavspopulationen i framtiden? Risken är 

naturligtvis överhängande att markfuktigheten på lokalen minskar och att populationen tar skada av 
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detta. Ett ökat ljusinsläpp är troligen inte alltid ett hot mot ringlaven, däremot verkar det som om 

dränering och efterföljande igenväxning ett mycket stort hot. Vägdragningen innebär också att det inte 

längre finns någon potential för ringlaven att sprida sig åt norr, vilket vi hade förhoppningar om efter 

2002 års inventering. Ett förslag är att i samband med en återinventering undersöka om det finns fler 

träd med ringlav längs med bäcken söder och norr om provytan. 

Lokal 2 - Lindstabäcken  

Lindstabäcken är en ganska rik men till ytan relativt liten ringlavslokal. Den största delen av 

ringlavsbeståndet täcks troligen in av provytan och grovkarteringens transekter. Provytan är belägen 

längs med södra kanten av en bred bäck som rinner i öst-västlig riktning. Bäcken grenar sig runt en 

liten ”ö” med lågvuxna träd av bl.a. gran, björk, tall och en. På ön finns det finns rester av en gammal 

flottningsränna. Terrängen i och kring bäcken är blockrik. I provytan finns ganska få träd, några 

grövre tallöverståndare och några mindre granar och björkar. Vid bäcken är vegetationen rik med lönn, 

brakved, tibast, lingon, stenbär, blåbär och liljekonvalj. 

Tabell 8. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Lindstabäcken samt förändring 

pi procent från första till  sista inventeringsåret (A) och från den näst sis ta till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.   

1996 1997 1998 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 168 233 261 317 320 182 8% -43%

Antal träd med ringlav i provytan 15 18 15 16 15 10 -33% -33%

Längsta bållängd (i medeltal) 8,8 8,3 10,2 9,6 9,7 9,5 7% -2%

Grundyta (m2/ha) 22 22 30 31 36 29 31% -18%

Antal träd med ringlav i grovk. 71 74 70 38 -46% -46%

Vid Lindstabäcken har man avverkat i och intill provytan. Det är en långsmal yta som är avverkad, 

ungefär som en väggata, öster om det området kommer en smal ridå med skog och därefter ett större 

hygge ännu längre åt öster. Först trodde vi att man avverkat för en väggata, men sedan funderade vi 

snarare på att det kunde röra sig om ett misstag. Virket efter avverkningen har man låtit ligga kvar och 

inte tagit reda på. Kanske hann skördaren göra ett slag/svep innan den kom på att något inte stämde? 

Markägare är Sveaskog och området är nyckelbiotop. Det faktum att det är nyckelbiotop stärker tesen 

om att avverkningen är ett misstag. 
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Figur 8. Provytan vid Lindstabäcken år 2013 taget i riktning mot nordväst. Bakom provytan 

rinner bäcken och på andra sidan bäcken växer ungskog. I förgrunden syns körskador och ris 

från avverkade träd. En granskogsdunge med äldre granar med ringlav och grenlav syns i 

bakgrunden till vänster i bilden.  

Figur 9. Väggatan som huggits upp vid Lindstabäcken. En av provytans aluminiumprofiler syns 

i förgrunden, provytan sydöstra hörn. Fotot är taget mot öster. Provytan breder ut sig till 

vänster i bild. Till höger syns den ca 50 meter breda bård av äldre tall - och granblandskog 

som är sparad mellan körvägen och hygget.  
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Figur 10. Lindstabäcken nedströms, från provytans nordvästr a hörn, med rester av den gamla 

flottningsrännan mitt i bäcken. I bakgrunden syns enstaka äldre träd, främst granar, i 

ungskogen. Några av dessa har ringlav.  

Sammanlagt år 2013 fanns det 10 träd med ringlav i provytan och 38 i transekterna plus att ringlav 

sågs på ytterligare 5 träd utanför transekterna. Det ger 53 träd med ringlav. Ringlav var dock fåtalig på 

de flesta av träden och det är osäkert om den kvarvarande populationen är livskraftig. Ett drygt 

fyrtiotal träd med ringlav har avverkats i provytan och i transekterna, (fyra i provytan). Ytterligare 

ringlavsträd kan dessutom ha avverkats utanför transekterna. En undersökning bör göras om det finns 

ringlav någonstans uppströms bäcken längs med sträckan upp till Lindstasjön.  
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Figur 11. Lindstabäcken. Punkterna 410, 411, 412 och 413 visar provytans hörn. Vid punkt 417 

finns ringlav på en lönn mellan de norra transekterna och vid 418 finns ringlav på fyra granar. 

Det avverkade området vid provytan syns på bilden, men skuggorna f rån skogen söder om det 

avverkade området gör att det ser mindre ut på bilden.  

Lokal 3 - Hyttån 

Hyttån är en liten ringlavslokal både sett till antal träd med ringlav och till utbredningen. Provytan är 

belägen på västra sidan av Hyttån med långsidan ca 10-15 m från ån. Den ca 10 m breda ån är reglerad 

genom dammar vid Dåasen och Lossjön och dess flöde kan variera under året. Skogen närmast kring 

och i provytan utgörs av äldre, grövre tallöverståndare och klenare stammar av gran, gråal, björk och 

vide på småblockig mark. 10-15 m väster om provytan finns en gallrad äldre tallskog som är något 

högre belägen (ca 1 m) jämfört med provytan. Norr, söder och öster om provytan består skogen av 

granar och lövträd i varierande ålder. Den östra sidan av ån har inte inventeras.  

Tabell 9. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Hyttån samt förändring i procent 

från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste inventeringen (B). 

Grovk. = grovkarteringen.   

1996 1999 2002 2005 2012 A B 

Antal bålar i provytan 85 90 82 36 -58% -56%

Antal träd med ringlav i provytan 8 9 10 6 -25% -40%

Längsta bållängd (i medeltal) 9,0 10,6 7,6 7,4 -18% -2%

Grundyta (m2/ha) 23 30 36 41 77% 16% 

Antal träd med ringlav i grovk. 23 25 24 26 13% 8% 

Vid Hyttån var antalet bålar i provytan ganska likartat under perioden 1996-2002, men därefter har 

antalet bålar minskat till mindre än hälften. Samtidigt har grundytan ökat kraftigt sedan 1996. Frågan 

är om beståndet håller på att bli för mörkt och slutet till följd av igenväxning? Granarna i provytan har 

visat på en stor ökning i diameter. Samtidigt är antalet träd med ringlav i grovkarteringen stabilt, eller 

svagt ökande, sedan 1999, så förhoppningsvis är den lilla populationen vid Hyttån livskraftig än så 
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länge. En alternativ förklaring kan vara att regleringen haft en långsiktigt negativ påverkan på miljön 

vid där ringlaven växer vid Hyttån. 

Figur 12. Ringlavslokalen vid Hyttån.  

Lokal 4 - Kallbergsån 

Kallbergsån är en relativt stor ringlavslokal som enligt äldre uppgifter sträcker sig minst 1 km 

uppströms ån och ca 0,7 km nedströms ån från provytans läge. Provytan är belägen med sydvästra 

hörnet intill ån, som rinner i sydostlig riktning söder om provytan. Skogen vid provytan är ganska tät 

och utgörs av gamla senvuxna granar. I provytan finns också inslag av björk, brakved, tall, en, gråal, 

rönn och sälg. Vatten sipprar även i håligheter i den blockrika marken i provytan. Eftersom lokalen är 

så pass stor finns inget direkt hot mot den utom möjligen om skogen förtätas för mycket. Området är 

nyckelbiotop och markägare är numera Bergvik Skog. 

Tabell 10. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Kallbergsån samt föränd ring 

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1996 1999 2002 2005 2012 A B 

Antal bålar i provytan 222 542 508 205 -8% -60%

Antal träd med ringlav i provytan 12 17 20 15 25% -25%

Längsta bållängd (i medeltal) 10,5 11,5 8,9 8,0 -24% -10%

Grundyta (m2/ha) 20 24 25 27 36% 11% 

Antal träd med ringlav i grovk. 16 15 10 10 -38% 0% 
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Antalet bålar har minskat dramatiskt i provytan från 2002 till 2012 med hela 60 % och i 

grovkarteringen har antalet träd med ringlav minskat från 15 till 10 träd. Grundytan har ökat något 

mellan inventeringstillfällena men är fortfarande låg. Minskningen av ringlavspopulationen är 

svårförklarlig. 

Figur 13. Provytan vid Kallbergsån.  

Lokal 6 - Svartsjön 

Lokalen är belägen i en svag nordsluttning mellan stora Svartsjön och Gäddtjärnen på västra sidan om 

bäcken som rinner från tjärnen till sjön. Ringlavspopulationen är begränsad till området som täcks in 

av provytan och transekterna. Skogen vid provytan består av flerskiktad granskog med inslag av björk, 

tall, rönn, en, hägg och vide. Provytans sydöstra hörn ligger intill bäcken. En gles hällmarkstallskog 

tar vid mot söder, sydost och väster om provytan. Nordost om provytan, vid bäcken, växer en 

flerskiktad tät granskog med lövinslag och en del döda granar. I norr finns liknande skog men med 

tallinslag. Närmare sjön övergår biotopen till enskiktad öppnare tallskog. De norra transekterna slutar 

precis vid sjön. I provytan finns olvon, nattviol, tibast, örnbräken, majbräken, hultbräken, stenbär, 

bindvide och på träden garnlav.  
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Figur 14. Provytan vid Svartsjön, från nordost mot sydväst. Äldre granar karaktäriserar 

området.  

Figur 15. Gammal gran och granlågor vid ringlavslokalen vid Svartsjön, norr om provytan i 

riktning mot Stora Svartsjön som syns i bakgrunden.  
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Tabell 11. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Svartsjön sa mt förändring i 

procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

 1996 1997 1998 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 181 229 208 293 308  150 -17% -51% 

Antal träd med ringlav i provytan 20 25 28 31 26  17 -15% -35% 

Längsta bållängd (i medeltal) 6,8 6,5 7,6 6,5 7,4  6,5 -4% -12% 

Grundyta (m2/ha) 30 31 35 34 37  39 27% 5% 

Antal träd med ringlav i grovk.    81 86 72 59 -27% -18% 

 

Vid Svartsjön finns ingen mänsklig sentida påverkan i provytan och dess närhet. Däremot är granarna i 

provytan mycket gamla, över 170 år, och flera grova träd i provytan har dött av ålder vilket gjort att 

ringlaven minskat. Dessutom ligger provytan utanför ringlavspopulationens centrum. Ringlaven är 

fåtalig på de träd som den förekommer på i provytan. Det rör sig kanske om ”spill” från 

ringlavspopulationens centrum som troligen ligger öster om provytan. Även i transekterna är ringlaven 

oftast ganska fåtalig på träden. På tre-fyra nyligen fallna lågor kunde vi konstatera att ringlaven 

förekommer även högre upp i träden, på mellan 3 och 8 meters höjd. Kanske är det därför den är så 

fåtalig på träden i transekterna, att det beror på att den förekommer på högre höjd än 2,5 meter. På 

transekten NO-O förekommer ringlav långt åt öster, 45 meter. På ett av träden är det rikligt med 

ringlav, och det trädet står mer ljusöppet. Här bör man undersöka skogen längre åt öster och sydost för 

att eventuellt kunna hitta fler förekomster av ringlav.  

 

Lokal 7 - Flotthöljan 

Flotthöljan är en mycket rik ringlavslokal, troligen länets största både i antal bålar och utbredning. 

Ringlavsförekomst finns i varierande utsträckning ca 3 km längs med ån. Provytan är belägen i 

Flotthöljans naturreservat på norra sidan om Svågan, öster om stigen (med gångbro över ån). I och vid 

provytan växer flerskiktad granskog med inslag av björk och tall. Precis som på många andra lokaler 

så är marken söder om provytan blockrik, troligen med mycket rörligt markvatten. På marken växer 

där ormbär, brakved, örnbräken och hultbräken. I söder, mot ån, tar en lövsumpskog vid efter ca 20 m. 

I väst och nordväst är skogen glesare med tall som dominerar. Ca 30 m norr om provytan finns en 

myr. Inga direkta hot finns mot lokalen eftersom den ligger i ett naturreservat. 

 

Ringlavspopulationen har minskat med 10 % i antal bålar, och antal träd med 22 % sedan 2002, men 

vi bedömer att populationen ändå är förhållandevis stabil. Lokalen ligger i ett naturreservat, så miljön 

är stabil. En översiktsinventering gjordes i reservatet 1990 av CONEC, konsulterande ekologer. Det 

vore intressant att undersöka om ringlaven finns kvar i det område där ringlaven då förekom.  

 

Tabell 12. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Flo tthöljan samt förändring i 

procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

 1996 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 273 378 477  428 57% -10% 

Antal träd med ringlav i provytan 32 39 45  35 9% -22% 

Längsta bållängd (i medeltal) 11,9 12,3 10,2  13,8 16% 36% 

Grundyta (m2/ha) 37 33 36  41 10% 13% 

Antal träd med ringlav i grovk.  191 192 160 159 -17% -1% 
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Figur 16. Flotthöljans provyta med ringlav, det sydöstra hörnet i riktning mot nordväst. Det 

finns en blandning av tall, gran och björk i provytan.  

Lokal 8 - Ristjärnsbäcken 

Enligt Godow (1996) sträcker sig området med ringlav ca 350 m längs Ristjärnsbäcken och ca 60-70 

m på båda sidor bäcken. Provytan är belägen 15-20 m söder om en skogbilväg. Bäcken som är ca 1-2 

m bred rinner under vägen och längs östra sidan av provytan, endast ett par meter ifrån. Vi provytan 

finns en tät flerskiktad blandskog med gran, tall och björk. En gammal körväg och parallellt med den 

ett dike, löper i nord-sydlig riktning 30-40 meter öster om provytan. 

Tabell 13. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Ristjärnsbäcken samt 

förändring i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista 

till senaste inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1996 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 622 660 512 94 -85% -82%

Antal träd med ringlav i provytan 27 28 25 7 -74% -72%

Längsta bållängd (i medeltal) 9,9 8,8 7,3 6,9 -30% -5%

Grundyta (m2/ha) 55 67 71 80 43% 12% 

Antal träd med ringlav i grovk. 84 86 61 33 -61% -46%
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Figur 17. Ristjärnsbäcken med omgivande relativt täta granskog. Fotot är taget mot söder. 

Ringlaven har minskat mycket kraftigt både i provytan och i transekterna. Troligen beror det på att 

miljön har förändrats sedan vägen byggdes. Skogen söder om vägen har torkat upp. Tidigare var det 

troligtvis en gles sumpskog med gamla träd. Nu är marken frisk, och skogen har blivit mycket tät. 

Tillväxten är hög. På marken växer nästan inga örter, bara stenbär, gullris och harsyra. Kanske har 

vattenflödet från myren norr om vägen stoppats av vägdikena vilket lett till att skogen torkat upp och 

därigenom förändrat karaktär. Dessutom finns ett stort system av diken runtom ringlavslokalen. Det 

har säkerligen också påverkat skogen runtom provytan och i transekterna. Ringlaven riskerar att helt 

försvinna från lokalen inom en ganska snar framtid. Att plugga igen alla diken kan påverka 

markfuktigheten positivt, men frågan är om inte förändringarna redan har gått alltför långt vad gäller 

förtätning och upptorkning. Man bör i alla fall följa upp förändringarna på lokalen för att se hur länge 

ringlaven kan finnas kvar.  
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Figur 18. Träden står ”på socklar” vid Ristjärnsbäcken, vilket visar att marken dränerats på 

grund av vägdiken och diken som skurit av markvattentillförseln från området ovanför, norr om 

vägen. 

Figur 19. Ristjärnsbäcken. På denna karta syns tydligt det system av diken som finns runtom 

ringlavslokalen.  
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Lokal 10 - Igeltjärnsbäcken 

Ringlav förekommer här längs med en bäck som rinner i riktning mot sydost från Igeltjärnen i 

nordväst. Provytan placerades alldeles i kanten av ett nyupptaget hygge som numera är uppväxande 

ungskog. I kanten mot hygget i söder har ringlaven nu helt försvunnit i transekterna. I själva provytan 

däremot ser ringlavarna friska och välmående ut. Västnordväst om provytan, väster om bäcken finns 

en 30-60-årig ungskog. Där förekommer endast enstaka ringlavar. Norr om den skogen, längs med den 

östra sidan av bäcken finns det däremot en gammal skog med över 150-åriga tallar och granar samt 

enstaka klibbal. Skogen växer mellan den mer öppna myren och bäcken. På marken växer skvattram. 

Här finns, utanför transekterna, mer än 70 träd med ringlav. Längre norrut närmare Igeltjärnen blir det 

ren tallskog och där sågs ingen ringlav. I provytan har ringlavarna vuxit, så att träd som haft många 

små bålar tidigare nu har fler mellan och stora bålar.  

Figur 20. Provytan vid Igeltjärnsbäcken. I förgrunden finns bäcken med rik vegetation där 

pors och örnbräken ingår. Foto från sydvästra hörnet mot nordnordost.  Bakom den äl dre 

talldominerade skogen i och kring provytan finns en glest trädbevuxen myr. Söder om platsen 

där fotot är taget ligger ungskogen och i väster finns en medelålders granskog.  
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Figur 21. Tall draperad med ringlav vid Igeltjärnsbäc ken. Fotot är taget norr om provytan i 

kanten mellan den gamla sumpskogen och den öppnare myren.  

Tabell 14. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Igeltjärnsbäcken samt 

förändring i procent från första till sista inve nteringsåret (A) och från den näst sista till 

senaste inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1996 1997 1998 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 562 659 842 631 795 774 38% -3%

Antal träd med ringlav i provytan 21 21 22 27 26 28 33% 8%

Längsta bållängd (i medeltal) 10,4 10,6 10,1 10,3 11,3 14,0 34% 24% 

Grundyta (m2/ha) 24 25 30 31 31 37 50% 18% 

Antal träd med ringlav i grovk. 20 26 27 20 0% -26%

Sammanfattningsvis verkar populationen stabil i provytan medan antalet ringlavsträd minskat något i 

grovkarteringen, med största sannolikhet orsakat av närheten till hygget. 
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Figur 22. Igeltjärnsbäcken. De röda stjärnorna visar ringlavens ungefärliga utbredning. 

Provytan ligger längst ner i sydost.  Alla träd med ringlav är dock inte med på kartan, men 

stjärnorna visar var ringlaven tar slut i nordväst i alla fall.  

Lokal 11 - Källmyran 

Lokalen är belägen ca 2 km norr om Trönö. Provytan ligger på norra sidan av Norrån, väster om 

Källmyrbäcken i sydvästra delen av Källmyran. Huvudförekomsten finns i provytan och dess närmaste 

omgivning. Skogen i och intill provytan är en gles blandskog av gran och björk. Utanför finns även 

enstaka tallar och klibbalar. Vid provytan växer skogssäv och örnbräken. Ett par meter söder om 

provytan rinner ån, 3-4 m bred, meandrande i öst-växtlig riktning, och ytterligare söderut finns en lite 

grövre tätare granskog. I norr och väster är marken blöt, förmodligen resterna av en gammal korvsjö 

som växer igen. I nordost finns myren. Miljön är tämligen orörd, inga diken syns i närheten. 

Tabell 15. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Källmyran samt förändring i 

procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1996 1997 1998 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 92 79 75 78 59 15 -84% -75%

Antal träd med ringlav i provytan 11 10 9 10 5 2 -82% -60%

Längsta bållängd (i medeltal) 9,1 8,8 9,3 10,5 8,8 6,0 -34% -32%

Grundyta (m2/ha) 33 33 33 33 32 29 -13% -10%

Antal träd med ringlav i grovk. 22 20 18 14 -36% -22%
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Figur 23. Sumpskogsmiljö i provytan vid Källmyran. Fotot är taget söder om provytan i 

riktning mot nordnordost.  I bakgrunden syns ett öppnare parti som troligen är en gammal 

åfåra samt Källmyran. En jämförelse med ett foto taget 1999 visar att miljön ser ut att vara 

oförändrad.  

Figur 24. Norrån meandrar i den gamla granskogen söder om, intill provytan vid Källmyran.  
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Här håller ringlaven på att försvinna från provytan. Antalet bålar har minskat drastiskt med 84 % 

sedan inventeringsstart och antalet träd med ringlav från 11 till 5. Även i grovkarteringen syns en 

tydlig minskning. Kan det ha varit så att det vid inventeringsstarten fanns ett antal ”moderträd” som 

hyste mycket ringlav och som nu har dött, vilket har lett till att det inte längre finns någon källa för 

bålar att etablera sig på de andra träden? En liten ringlavspopulation finns också 100-150 meter sydost 

om provytan, där sågs ringlav på åtta träd (se karta nedan). Skogen i och kring provytan är ganska tät 

och mörk. Det är svårt att förstå varför ringlaven minskar i området, det finns ingen yttre nutida 

påverkan. Kanske är det en naturlig succession, eller så finns det en rikare population någonstans 

längre bort ifrån provytan? Eftersök bör göras i hela å-/bäck-/myrsystemet. 

Figur 25. Källmyran/Källmyrbäcken. Till vänster syns området med ringlav kring provyt an. 

Till höger syns den östra populationen.  

Lokal 13 - Sävasjön 

Provytan är belägen i centrala delen av naturreservatet, i norra änden av ett myrstråk som löper i 

nordöstlig riktning från norra spetsen av Sävasjön. Skogen i och kring provytan består av en bördig 

blandsumpskog med gran, högväxta riktigt gamla enar, klibbal, björk, ask, brakved och grova 

tallöverståndare. Ungefär 30 meter öster om provytan finns ett kärr med klibbalar, medan 20-25 meter 

väster om provytan är marken fastare och skogen tätare.  
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Figur 26. Foto på sydöstra hörnet av provytan vid Sävasjön. Notera den grova döende enen, ett 

typiskt inslag vid Sävasjön. Ett av två träd med ringlav i provytan.  

Figur 27. Ringlav på döende en vid Sävasjön.  
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Figur 28. En med rikligt med döda barr vid Sävasjön.  

Tabell 16. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Sävasjön samt förändring 

i procent från första till sista inventeringsåret (A ) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1996 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 84 87 60 8 -90% -87%

Antal träd med ringlav i provytan 6 7 5 2 -67% -60%

Längsta bållängd (i medeltal) 6,8 7,6 8,4 6,8 -1% -20%

Grundyta (m2/ha) 23 28 29 35 48% 20% 

Antal träd med ringlav i grovk. 3 3 1 1 -67% 0% 

Trots att ringlaven här finns i ett naturreservat så verkar det som om ringlaven håller på att försvinna. 

Endast åtta bålar fördelade på två enar sågs i provytan. I transekterna sågs endast en bål på en död en. 

Utanför provytan hittades ytterligare ett träd med ringlav. Längre därifrån hittades ringlav i två 

grupper med totalt 14 träd, 2 granar och 12 enar. Det kan jämföras med 59 träd med ringlav som 

påträffades i en inventering som gjordes 2004 i samma område i reservatet av Birgitta Hellström och 

Rune Wretman. En stor andel av enarna i reservatet är döda eller döende. Det rör sig om gamla grova 

enar, både i öppnare lägen och i mer tät skog. Varför så många enar dör är oklart. Eftersom att enarna 

är mycket gamla så är det möjligt att vissa av dem helt enkelt dör av ålder. Andra kanske dör av att 

skogen har tätnat och blivit för mörk för enarna. Men även enar som står ganska öppet till på myrarna 

dör. Frosttorka eller hagtornsrost skulle också kunna vara möjliga förklaringar. Hursomhelst så har en 

mycket stor andel av de gamla ringlavsbärande enarna dött under det senaste decenniet, och de 

ringlavar som finns kvar är troligen inte tillräckligt många för att populationen ska kunna anses 

livskraftig. Om utvecklingen fortsätter i samma takt så kommer ringlaven troligen vara borta från 

Sävasjön inom några år. 
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Figur 29. Stjärnorna längst ner visar ungefärliga läget på ringlavarna kri ng provytan. De två 

nordliga grupperna av stjärnor visar övriga träd med ringlav som hittades vid inventeringen.  

 

 

Lokal 14 - Gillermuren 

Gillermuren är belägen ca 1 km nordväst om Sävasjön. Provytan ligger i norra delen av myren, ca 30 

m sydost om en skogsbilväg. Biotopen vid och i provytan utgörs av en mycket tät trädbevuxen myr 

som huvudsakligen domineras av gran med inslag av björk, klibbal, tallöverståndare, småvuxna askar 

och en. Marken är fuktig. Väster om provytan finns lite högre belägen blockig granskog. 

Ringlavsförekomsten följer ett fuktstråk som avgränsas av bilvägen i norr, myr i öster och torrare skog 

i väster. Minst ett dike finns i närheten av lokalen. 

 

Ingen ringlav sågs varken i provytan eller i transekterna! Precis som vid Sävasjön har många av enarna 

dött under det senaste decenniet. En översiktlig inventering av större delen av myren gjordes, och då 

hittades två enar med ringlav, på varje en endast en bål av ringlav. Vad beror den negativa 

utvecklingen hos ringlaven i Gästrikland på? I Gästrikland, och framförallt i Gävle kommun har 

ringlav hittats på en lång rad lokaler. Många av dessa fynd gjordes under 1990-talet och det vore 

mycket värdefullt att undersöka om ringlaven finns kvar på lokalerna och kanske få ytterligare 

ledtrådar om varför ringlaven minskar så mycket på Gästrikelokalerna. Tidigare har ju apothecier och 

soral hittats på ringlav i Gävle kommun, vilket gör att dessa populationer kan vara värdefulla ur 

genetisk synpunkt. Går det att rädda ringlaven i södra Gästrikland? 
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Tabell 17. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Gillermuren samt förändring 

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1996 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 23 14 6 0 -91% -100%

Antal träd med ringlav i provytan 5 4 4 0 -60% -100%

Längsta bållängd (i medeltal) 7,0 8,4 4,1 -100% -100%

Grundyta (m2/ha) 23 30 33 40 73% 22%

Antal träd med ringlav i grovk. 3 3 3 0 -100% -100%

Figur 30. Sydvästra hörnet av provytan vid Gillermuren, mot nordost. Här syns en alltmer 

tätnande sumpskog där många av enarna har dött eller är döende.  
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Figur 31. Gillermuren. Gruppen av stjärnor längst upp i nordväst visar provytans läge, där 

hittades ingen ringlav år2013. De andra två stjärnorna visar ringlavsfynd på enar från 2013 

års inventering.  

Lokal - 15 Hamrångeån 

Denna ringlavslokal är liten till ytan men ganska rik på träd med ringlav. Den är belägen i östra delen 

av Blommamuren på södra sidan av Hamrångeån. Provytan ligger på nordöstra sidan om en 

skogsholme med flerskiktad gles granskog. Där finns grova gamla tallöverståndare och inslag av björk 

och en. Skogsholmen ligger isolerad av myren runt om samt ån i norr. Marken är lite sumpigare just 

där provytan ligger och, förutom nämnda trädslag, finns här också klibbal och bindvide. Skogen är 

gles och lågvuxen och lövträden dominerar. 

Tabell 18. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Hamrångeån samt förändring 

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1996 1997 1998 1999 2002 2005 2012 A B 

Antal bålar i provytan 666 660 699 922 941 766 15% -19%

Antal träd med ringlav i provytan 42 38 40 41 40 25 -40% -38%

Längsta bållängd (i medeltal) 7,7 7,6 8,4 10,0 8,4 10,2 33% 22% 

Grundyta (m2/ha) 16 16 15 14 14 17 13% 27% 

Antal träd med ringlav i grovk. 52 59 59 61 17% 3% 

Resultatet visar på en minskning i provytan av båda antal bålar och antal träd från 2002, medan antalet 

träd i grovkarteringen är stabilt eller svagt ökande. Det är bl.a. nio enar med ringlav som 

försvunnit/dött i provytan. Till skillnad från de flesta andra lokaler har grundytan inte ökat på denna 

lokal, men minskningen i provytan är svårförklarlig och lite oroväckande. Till viss del kan den nog 

förklaras med endöd, men det är inte den enda orsaken. 
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Lokal 16 - Rödmuren 1 

Rödmuren ligger ca 3 km söder om Forsbacka. Provytan (den ena av två som ligger på denna myr) är 

belägen på västra sidan av myren, ca 5 m norr om en grusväg, som var relativt ny vid förra 

inventeringen 2002. Marken är sumpig och ganska tätt beväxt med klena träd – klibbal, björk, gran, 

tall, en och vide. I västra delen angränsar den till en gallrad enskiktad gles tallskog.  

Tabell 19. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Rödmuren 1 samt förändring 

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1997 1998 1999 2002 2005 2012 A B 

Antal bålar i provytan 122 136 158 99 37 -70% -63%

Antal träd med ringlav i provytan 21 23 22 14 4 -81% -71%

Längsta bållängd (i medeltal) 5,4 5,6 5,8 6,5 6,4 19% -2%

Grundyta (m2/ha) 21 22 22 23 29 41% 26% 

Antal träd med ringlav i grovk. 0 0 0 2 

Alla fyra enar med ringlav, de två björkarna och en tall har fösvunnit/dött sedan 1997. På granarna har 

antalet med ringlav minskat gradvis från 14 granar 1999 till 11 2002 och endast 4 granar år 2012. 

Grundytan har ökat mycket sedan 2002, men från låga ursprungliga värden. Det fanns dock egentligen 

inte några träd med riklig förekomst ens vid starten, endast 122 bålar fördelade på 21 träd. Det fanns 

stora bålar endast på ett träd. Detta kan vara en lokal där den har minskat under flera decennier och vi 

har svårt att förstå vad som kan orsaka detta. Det kan inte enbart förklaras med endöd och försurning.  

Lokal 17 - Rödmuren 2 

Detta är ytterligare en ringlavslokal på Rödmuren, belägen ca 200 m söder om den första provytan. 

Provytan ligger i kanten mellan en tät blandsumpskog med tall, gran, björk och klibbal i väster och 

den i öster glest tallbevuxna myren. Ca 20 m längre västerut finns en ung granskog. Provytan är 

hälften så stor jämfört med övriga lokaler, 10 x 10 m. Björk är det dominerande trädslaget i provytan 

med inslag av enstaka tall, gran och klibbal. Träden är klenvuxna.  

Antalet bålar har minskat kraftigt sedan 1999 liksom antalet träd med ringlav (sedan 2002). Även i 

grovkarteringen har antalet träd med ringlav gradvis minskat. Trenden på lokalen kan ha varit 

minskande under flera decennier innan övervakningen startades. Det är svårt att spekulera i orsaker till 

minskningen.  

Tabell 20. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Rödmuren 2 samt förändring 

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1997 1998 1999 2002 2005 2012 A B 

Antal bålar i provytan 124 143 147 90 27 -78% -70%

Antal träd med ringlav i provytan 4 4 4 4 2 -50% -50%

Längsta bållängd (i medeltal) 12,6 9,8 9,9 5,5 9,1 -28% 66% 

Grundyta (m2/ha) 26 25 25 27 35 34% 30% 

Antal träd med ringlav i grovk. 6 5 5 3 -50% -40%
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Lokal 18 - Kölsjöån 

Kölsjöån är en rik ringlavslokal sett både till antal bålar och till utbredningen. Den börjar ca 300 m 

öster om landsvägen vid Hällfors, nedströms Hällforsströmmen på norra sidan av Kölsjöån. Sedan 

fortsätter den sparsamt till bäcken som mynnar ut i ån, en sträcka på totalt ca 350 m. Provytan ligger 

ca 100 m väster om bäcken (Eriksson 1997). Skogen vid provytan utgörs av flerskiktad granskog med 

inslag av björk och enstaka tallöverståndare. I buskskiktet finns förutom gran även små rönnar och 

enar. Marken är fuktig och ganska blockrik. Längre norrut är skogen torrare och en gles 

hällmarkstallskog tar vid.  

Figur 32. Gammal grandominerad skog i provytan vid Kölsjöån, från nordöstra hörnet mot 

sydväst.  
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Figur 33. Kölsjöån, mot sydväst.  Även på andra sidan ån finns en äldre granblandskog som 

inte undersökt vad gäller ringlav.  

Lokalen vid Kölsjöån saknar synlig yttre påverkan i närområdet. Närmast ån är det både fuktigt och 

ljust vilket passar ringlaven perfekt. I provytan är granarna dessutom gamla, över 150 år, och marken 

är blockrik. Vid provytan växer sväll-lav och sydväst om densamma finns vispstarr. Även söder om ån 

finns gammal skog, mellan ån och en bäck som rinner parallellt med ån i västöstlig riktning. Det rör 

sig om en sträcka på ca 600 meter med gammal skog. Vi vet inte om detta område är undersökt vad 

gäller ringlavsförekomst, men det vore intressant att göra. 

Tabell 21. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Kölsjöån samt förändring 

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarterin gen.  

1997 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 704 1093 970 738 5% -24%

Antal träd med ringlav i provytan 28 31 34 26 -7% -24%

Längsta bållängd (i medeltal) 7,2 8,2 6,2 8,7 21% 40% 

Grundyta (m2/ha) 48 49 50 56 16% 11% 

Antal träd med ringlav i grovk. 64 61 62 50 -22% -19%

Ringlavens population i och kring provytan visar på en svag minskning men det finns ingen synbar 

förändring på lokalen som kan förklara minskningen. Kanske är det stormar, eller årliga variationer i 

väderlek som kanske kan påverkat populationen? Framtida inventeringar kommer att utvisa om den 

minskande trenden är tillfällig eller om den håller i sig. Vi upplever inte att den är hotad i nuläget. 
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Lokal 19 - Slättmyrtjärnen 

Lokalen ligger ca 1,5 km söder om Losjön, i norra delen av myren, nordost om Slättmyrtjärnen. 

Provytan är belägen längs en bäck som avvattnar området. Bäcken rinner igenom provytan i väst-

östlig riktning, bitvis meandrande. Skogen i och närmast provytan består av en gles tall- och 

gransumpskog med inslag av björk, bindvide och små enar. Marken är fuktig-blöt. Ungefär 30 m norr 

om provytan finns en gallrad 70–80-årig tallskog. Söder och väster om provytan finns den öppna 

myren med enstaka träd. Ca 70 m öster om provytan finns en grov gammal granskog med höga 

naturvärden.  

Tabell 22. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Slättmyrtjärnen samt 

förändring i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till 

senaste inventeringen (B). Grovk.  = grovkarteringen.  

1997 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 862 1040 1132 816 -5% -28%

Antal träd med ringlav i provytan 18 21 21 21 17% 0% 

Längsta bållängd (i medeltal) 12,8 14,0 13,8 14,0 10% 1% 

Grundyta (m2/ha) 23 22 24 30 32% 26% 

Antal träd med ringlav i grovk. 28 33 32 27 -4% -16%

Figur 34. Foto från provytan vid Slättmyrtjärnen mot söder. Gammal gransumpskog övergår 

gradvis mot öppnare myr i bakgrunden.  

Vid Slättmyrtjärnen har ringlaven minskat något. Vi misstänkte, under fältinventeringen, att 

minskningarna eventuellt berodde på barr- och grenförluster. Generellt sågs mycket döda barr på 

träden, särskilt på granarna. I övrigt är lokalen ganska oförändrad, förutom att skogen norr om 

provytan är gallrad.  



52 

 

Lokal 20 - Bergtjärn 

Bergtjärn är en rik ringlavslokal både till ytan och till antalet träd med ringlav. Bergtjärnsmyrorna 

heter myrkomplexet som omger Bergtjärnen och ligger ca 3 km öster om Voxna. I och närmast 

provytan finns en gles blandsumpskog med gran, tall, björk samt enstaka gråalar. Längs bäcken finns 

inslag av gran, björk, klibbal och en. Bäcken rinner först ett par meter utanför, parallellt med den 

västra kanten av provytan, och viker sedan av mot sydost. Väster om bäcken finns myren, glest 

bevuxen med tall. Ungefär 20 m öster om provytan finns en ca 60-årig gallrad tallskog.  Inga diken har 

påträffats i närheten av provytan under inventeringarna. 

 

     
Figur 35. Tallmyren väster om provytan vid Bergtjärn (vänste r bild). Vid Bergtjärn  

finns även björkstammar som är rikt bevuxna med ringlav (höger bild).  

 

Vid Bergtjärn har ringlaven minskat lite i provytan medan den är oförändrad i grovkarteringen. En 

svårförklarlig minskning på en lokal utan synliga förändringar i miljön. 

 

 

Tabell 23. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Bergtjärn samt förändring  

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkartering en.  

 1997 1999 2002 2005 2012 A B 

Antal bålar i provytan 1059 1097 1253  811 -23% -35% 

Antal träd med ringlav i provytan 30 48 48  39 30% -19% 

Längsta bållängd (i medeltal) 12,1 14,0 12,4  11,3 -6% -9% 

Grundyta (m2/ha) 28 28 29  34 23% 16% 

Antal träd med ringlav i grovk.  90 102 93 94 4% 1% 
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Lokal 21 - Hamnäsberget 

Denna ringlavslokal är belägen i en annorlunda biotop jämfört med de övriga i denna övervakning, 

nämligen på nordsluttningen av ett berg, Hamnäsberget. Den är begränsad till ett stråk av mycket 

gammal, urskogsartad, gran- och tallskog i en dalgång som bildas mellan bergstopparna. 

Gammelskogen är helt omgiven av ungskog av gran och björk. Precis norr om provytan finns en liten 

klippbrant med blottad bergvägg där vatten sipprar fram vilket utmynnar i en liten bäck/rännil öster 

om provytan. Skogen är bördig och mark- och luftfuktigheten är hög. I provytan dominerar flerskiktad 

granskog med inslag av gamla tallöverståndare, björk och gråal.  

Tabell 24. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Hamnäsberget samt förändring 

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och från den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1997 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 62 84 86 67 8% -22%

Antal träd med ringlav i provytan 13 15 14 11 -15% -21%

Längsta bållängd (i medeltal) 5,5 6,1 5,5 7,0 26% 26% 

Grundyta (m2/ha) 46 44 47 52 13% 13% 

Antal träd med ringlav i grovk. 9 11 11 19 111% 73% 

Naturen kring ringlavslokalen vid Hamnäsberget har inte förändrats särskilt mycket under det senaste 

decenniet och som helhet verkar även ringlavspopulationen vara stabil. Antal bålar och träd med 

ringlav i provytan har minskat något, på grund av att de dött och två av dem blivit lågor, medan antalet 

träd med ringlav i grovkarteringen har mer än dubblerats. Ringlaven växer på denna lokal även ganska 

högt upp i träden, många stora bålar växer på 4-5 meters höjd och på en nyfallen låga hittades bålar 

som suttit på ända upp till 10 meters höjd.  

Figur 36. Provytan i den gamla barrblandskogen på Hamnäsberget, från sydvästra hörnet mot 

nordost.  
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Skogen vid provytan och längs med branten väster därom är riktigt gammal barrnaturskog. Det är 

ganska unikt att se så många nybildade grova och höga talltorrakor så här långt söderut i Norrland. 

Konstigt nog verkar inte skogen vara skyddad.  

Lokal 22 - Gryttjen 

Lokalen är belägen på en myr söder om sjön Gryttjen. Ringlavsbeståndet ligger i kanten av myrens 

sydvästra del, i en liten rest av gles gammal klenvuxen blandskog där tall dominerar, med inslag av 

gran, björk, en och vide. Stora djupa diken genomkorsar myren i både norra och södra delen. Ett dike 

går i öst-västig riktning med en förgrening ca 5 m norr om provytan! Nordväst om diket finns den 

glest tallbevuxna myren. I nordost växer tallungskog.  

Tabell 25. Sammanfattning av resultatet av inventeringarna på Gryttjen samt förändring 

i procent från första till sista inventeringsåret (A) och frå n den näst sista till senaste 

inventeringen (B). Grovk. = grovkarteringen.  

1997 1999 2002 2005 2013 A B 

Antal bålar i provytan 584 552 502 96 -84% -81%

Antal träd med ringlav i provytan 43 44 41 8 -81% -80%

Längsta bållängd (i medeltal) 5,4 8,0 7,9 10,3 89% 29% 

Grundyta (m2/ha) 12 12 15 19 54% 22% 

Antal träd med ringlav i grovk. 8 11 9 5 -38% -44%

Vid 2002 års inventering fanns en tät slyskog (då ca 20 år) med huvudsakligen björk och gran ca 15 m 

söder om provytan. Söder om provytan har det gjorts en ny grusväg. 

Vid inventeringen 2013 upptäckte vi att man vid Gryttjen ganska nyligen (2012?) hade röjt i provytan 

och söder om provytan. Man hade även tagit bort alla hörnstolpar. Man har röjt bort både unga och 

gamla träd. På en röjd granstubbe som var 7 cm i diameter i rotskäret kunde vi räkna in ca 200 

årsringar. Det rör sig alltså om mycket gamla träd som röjts bort, många mellan 100 och 200 år gamla 

och med en diameter kring 3 till 15 cm i rotskäret. Det var troligtvis på de gamla granarna som 

ringlaven tidigare hade haft sina rikaste populationer. En stor del av träden med ringlav i provytan är 

nu bortröjda. Det är osäkert hur ringlaven kan klamra sig kvar på de få träd som den finns kvar på. De 

ringlavar som har substrat kvar verkar i alla fall må bra och är stabila i antal i de flesta fall. Inga 

nekrotiska bålar, men antalet lämpliga substrat har minskat avsevärt. Ringlavslokalen är helt klart 

mycket hotad, risken finns att den långsamt kommer att tyna bort. Ett träd med ringlav hittades 200 

meter väster om provytan. Diken, röjningar och avverkningar har påverkat, och kommer sannolikt att 

fortsätta påverka, ringlaven negativt.  
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Figur 37. Provytan vid Gryttjen, från sydost mot nordväst. Notera den klena senvuxna gamla 

granen.  
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