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SAMMANFATTNING 
Denna rapport presenterar resultatet från en studie av ringlav och trådbrosklav som utförts 
på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län under hösten 2007. En liknande inventering 
genomfördes 1996. Dessa båda studier ingår som en del i Länsstyrelsen miljöövervakning. 
2007 års inventering har utförts av Jan Henriksson, Amalina Natur och Miljökonsult. På 
Länsstyrelsen har Tomas Johansson fungerat som kontaktperson. Syftet med inventeringen 
är att följa upp de båda lavarnas populationsutveckling på Gotland.  
 
Ringlav Evernia divaricata (VU) och trådbrosklav Ramalina thrausta (EN) är två lavarter 
som uppmärksammats mycket inom den svenska naturvården under de senaste 20 åren. 
Detta beror på att de försvunnit från många av de gamla lokalerna och därmed klassats som 
rödlistade. Båda arterna är sedan lång tid kända från Gotland. Från Othem socken finns t 
ex en uppgift om ringlav från mitten av 1800-talet. I samband med nyckelbiotops-
inventering och riktade återinventeringar noterades arterna på flera lokaler. 1996 var 
trådbrosklav känd från tio aktuella lokaler på ön och 2001 uppskattades det totala antalet 
lokaler med ringlav till 50. Därefter har ytterligare några lokaler hittats.   
 
Studien har utförts i provytor på sju olika lokaler. Trådbrosklav är funnen på fyra av 
lokalerna och ringlav på sex. I varje provyta inventerades granar, tallar och enar. Samtliga 
granar och tallar med en stamdiameter i brösthöjd grövre än 1 centimeter i diameter och 
enar högre än 1 meter studerades. På varje träd och enbuske undersöktes stammar och det 
åtkomliga grenverket upp till två meter på förekomst av arterna. I förekommande fall 
räknades antalet bålar och bållängden mättes. Förutom ringlav och trådbrosklav studerades 
övriga hänglavar samt några busklavar. Resultatet från den delen av studien finns i 
underlagsmaterialet som förvaras på länsstyrelsen i Gotlands län.  
 
Sammanlagt inventerades 978 träd och enbuskar i de sju områdena. Detta är drygt 100 fler 
än vad som var fallet 1996. Ringlav noterades på totalt 72 träd och buskar i denna studie 
vilken är en halvering mot studien från 1996. Speciellt kraftig är tillbakagången på två av 
lokalerna, Hinser i Gothem och Lillmyr i Follingbo socken. Även antalet träd med 
trådbrosklav har minskat kraftigt, från 28 träd till 18 och i en av provytorna, vid Bunn i 
Bunge socken noterades inga bålar av trådbrosklav alls.  
 
En ofrånkomlig slutsats man bör dra från studien är att trådbrosklavens långsiktiga 
överlevnad på lokalerna långt ifrån är säkrad. Arten är mycket ovanlig på lokalerna och 
antalet träd med arten har minskat relativt kraftigt mellan studierna. Detta gör att det 
bedöms som en stor risk att trådbrosklav kommer att försvinna från ett par lokaler i en inte 
för avlägsen framtid. För ringlaven är situationen betydligt bättre. På två av lokalerna 
bedöms förekomsten än så länge som livskraftiga. Situationen är dock oroväckande på den 
ena av dessa där den minskat mycket kraftigt sedan 1996. På övriga lokaler finns en stor 
risk att arten kommer att försvinna inom än inte för avlägsen framtid.   
 
Det är värt att fundera över om det går att göra något för att säkra arternas långsiktiga 
överlevnad på Gotland och i de aktuella lokalerna. Att flytta enstaka bålar från rikligare 
lokaler till områden med få förekomster bör utredas vidare. Förutsättningarna för detta 
torde vara betydligt bättre för ringlav än för trådbrosklav. Att flytta några 100 ringlavsbålar 
från Filehajdar torde inte hota den förekomsten. Dessutom rekommenderas att nästa studie 
görs om fem år för att klargöra om minskningarna fortsätter eller om det rör sig om 
naturliga fluktuationer.  
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1. INLEDNING 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har ett antal lokaler med ringlav och/eller 
trådbrosklav inventerats under hösten 2007. En liknande inventering genomfördes 1996 
(Johansson 1996). Dessa båda studier ingår som en del i Länsstyrelsens miljöövervakning. 
 
Inventeringen har utförts av Jan Henriksson, Amalina Natur och Miljökonsult. På 
Länsstyrelsen har Tomas Johansson fungerat som kontaktperson. Syftet med inventeringen 
är att följa upp de båda lavarnas populationsutveckling på Gotland.  
 
Rapporten beskriver inventeringen 2007, hur den har genomförts, vilket resultat den visar 
på samt vilka förändringar som skett gentemot den tidigare studien. Slutligen diskuteras 
vad de förändringar som skett av lavfloran kan ha för förklaringar, liksom vilka 
biotopförändringar som skett och vad de kan ha haft för konsekvenser.  
 
Förutom ringlav och trådbrosklav ingick även att studera övriga hänglavar, samt några 
busklavar. Resultatet från den delen av studien finns i underlagsmaterialet som finns på 
Länsstyrelsen i Gotlands län men har inte analyserats i någon större omfattning här.    
 
 
1.1 Allmänt om trådbrosklav och ringlav 
Ringlav Evernia divaricata och trådbrosklav Ramalina thrausta är två lavarter som 
uppmärksammats mycket inom den svenska naturvården under de senaste 20 åren. Detta 
beror bland annat på att de försvunnit från många av de gamla lokalerna och därmed 
klassats som rödlistade, ringlav som sårbar (VU) och trådbrosklav som starkt hotad (EN). 
Att de är rödlistade i Sverige innebär att ArtDatabanken tagit fram artfaktablad för dem 
(Karström 1999, Hultengren & Karström 1999). Båda arterna används som signalarter vid 
skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2005). De har även används som goda 
indikatorarter vid naturskogsinventeringar i Norrbotten och Lappland (t ex Karström 1992 
& 1993). Riktade studier har genomförts mot arterna bl a i Gästrikland (Andersson 1984) 
och av ringlav i Norrbotten (Andersson 2000).  
 
Den svenska utbredningen av ringlav sträcker sig från Lappland och norra Norrbotten i 
norr till ett par relativt nyfunna lokaler i östra Småland i söder. Tidigare fanns en lokal i 
Blekinge. Ringlav växer vanligast på gran i brandrefugiala miljöer som längs bäckar, i 
sumpskogar och i myrkanter. I de rikligaste lokalerna växer den i stor mängd på 
långsamväxande, grövre, granar i fuktiga miljöer. Arten verkar ljusgynnad då glest stående 
granar i sådan miljö mer eller mindre kan vara helt draperade av arten. Förutom på gran 
växer ringlav då ofta på andra substrat som björk, tall, al och en. En annan typ av miljö för 
ringlav finns i Uppland där den växer på gamla enar på några åkerholmar.  
 
Trådbrosklav var förr en ganska vanlig hänglav i södra Sverige och hade lokaler från 
Skåne och norrut. Nu har arten i stort sett helt försvunnit från Götaland och Svealand, 
endast några få lokaler finns i t ex Östergötland och norra Värmland utöver lokalerna på 
Gotland. Precis som för ringlav växer trådbrosklav idag huvudsakligen på gran i 
brandrefugiala miljöer.  
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1.2 Trådbrosklav och ringlav på Gotland 
Både trådbrosklav och ringlav är sedan lång tid kända från Gotland. Från Othem socken 
finns t ex en uppgift om ringlav från mitten av 1800-talet (Fries 1871-1874). Utbrednings-
kartor från mitten av förra seklet finns hos Ahlnér (1948). Mellan 1960-talet och 1994 
finns inga uppgifter om arterna på ön. I samband med den riksomfattande nyckelbiotops-
inventeringen och riktade återinventeringar noterades arterna på ett flertal lokaler. Då 
bägge arterna är sällsynta både på fastlandet och på Gotland har Länsstyrelsen i Gotlands 
län skyddat många av de gotländska lokalerna, huvudsakligen som biotopskydd.   
 
Arternas kända status och förekomst år 1996 finns sammanställd av Johansson m fl (1996). 
Enligt dessa uppgifter finns trådbrosklav på tio aktuella lokaler på ön. På sju av dessa 
lokaler skall den endast vara funnen på enstaka träd. Sedan dess är arten funnen på 
ytterligare någon lokal bl a strax söder om Slite sommaren 2006. På granen med 
trådbrosklav noterades tre mindre bålar på denna lokal i augusti 2007. De gotländska 
förekomsterna är i barrskogsmiljöer där det mesta talar för att det finns god kontinuitet av 
gamla träd.  
 
Ringlav är känd från betydligt fler lokaler än trådbrosklav och ett par av dessa har rikliga 
förekomster. 2001 uppskattades det totala antalet lokaler till 50 (Wågström muntl. enligt 
Mebus 2001). Förutom i barrskog växer ringlav även på enbuskdominerade hällmarker 
med inslag av gran och tall. En sådan lokal utgörs av Filehajdar som är Gotlands rikaste 
lokal för arten.  
 
 
1.3 Miljöövervakning av lavar på Gotland 1996  
En studie av ringlav och trådbrosklav på Gotland genomfördes 1996 (Johansson 1996). 
Den ingår som en del i Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. Syftet är att kunna följa 
populationsutvecklingen i ett antal utvalda områden. Metoden finns utvärderad 
tillsammans med ett flertal andra övervakningsmetoder för lavar i Sverige av Hultengren 
(2001). Den nu aktuella studien är en fortsättning och uppföljning av miljöövervakningen.  
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2. GENOMFÖRANDE 
Inventeringsmetoden följer den metod som användes i den tidigare studien från 1996 
(Johansson 1996). För att underlätta inventeringsarbetet togs inledningsvis en ny 
inventeringsblankett fram, se bilagorna 1 och 2. Projektplanering och besök till ett par 
lokaler utfördes under augusti och september 2007. Fältinventeringen utfördes under 
oktober och november 2007. Rapportsammanställningen har därefter skett och färdigställt 
under 2008. Allt arbete har utförts av författaren.  
 
2.1 Lokaler och lokalurval 
Urvalet av lokalerna gjordes 1996 så att de rikligaste kända lokalerna på Gotland 
prioriterades. Gotlands rikligaste lokal för trådbrosklav ingår dock inte i studien. Den har 
studerats i ett par andra sammanhang (Johansson 1995 & Mebus 2001). Samtliga sju 
lokaler som studerades 1996 har undersökts även i denna studie. De sju lokalerna vars läge 
framgår av figur 1 nedan är: 
 
1. Brändan i Vallstena socken (Ringlav och trådbrosklav) 
2. Bunn i Bunge socken (Ringlav och trådbrosklav) 
3. Filehajdar i Hejnum socken (Ringlav) 
4. Lillmyr i Follingbo socken (Ringlav) 
5. Hommunds i Bara socken (Ringlav och trådbrosklav) 
6. Hammars i Norrlanda socken (Trådbrosklav) 
7. Hinser i Gothem socken (Ringlav) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Karta över Gotland med läget 
 för de sju undersökta lokalerna. 
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2.2. Avgränsning och markering av provytor 
I Bunn och Filehajdar är tre provytor utlagda, inom lokalen i Hinser två och i Brändan, 
Hommunds, Hammar och Lillmyr en provyta. Provytornas storlek varierar mellan 
lokalerna där provytan i Lillmyr är den största (ca 45x30 m) och Brändan den minsta (ca 
10x10 m). Provytorna utbredning avgränsades 1996 med hjälp av naturliga gränser i 
naturen, huvudsakligen grova träd. Provytorna utbredning finns presenterade i enkla 
skisser samt illustrerade av fotografier i en pärm som lagrats vid länsstyrelsen i Gotlands 
län. Vid den nu aktuella studien konstaterades att många av de träd som nyttjats som 
hörnpunkter för avgränsningen av provytorna dött och fallit omkull. Detta gjorde att det 
krävdes en hel del arbete för att identifiera exakt var ytorna är belägna.  
 
Mycket talar för att den aktuella miljöövervakningen kommer att fortsätta med en 
ytterligare inventering om några år. För att underlätta framtida identifiering av hörnen 
markerades deras läge nu med en kort metallstång som stacks ner i marken (gäller inte 
Brändan). Metallstången kan sedan hittas med hjälp av en metalldetektor. Koordinaterna 
för hörnens läge har dessutom bestämts med hjälp av GPS.  
 
 
2.3 Inventeringsmetod 
På inventeringsblanketterna noterades först uppgifter om vilken lokal och provyta som 
inventerats liksom inventeringsdatum. I varje provyta inventerades granar, tallar och enar. 
Samtliga granar och tallar med en stamdiameter i brösthöjd grövre än 1 centimeter i 
diameter och enar högre än 1 meter studerades. Trädens stamomkrets mättes i brösthöjd 
medan enarna mättes ca 30-40 centimeter ovanför basen med hjälp av ett 10 meter långt 
måttband. För gran och tall angavs om trädet var levande eller dött (torrträd). Enarna 
delades in i tre klasser, täta (buskar med mycket barr), glesa (buskar med barrlösa partier) 
och torra (döda – helt utan barr). På varje träd och enbuske undersöktes det åtkomliga 
grenverket upp till två meter på förekomst av hänglavar och några busklavar. Förutom 
ringlav och trådbrosklav eftersöktes grå tagellav (Bryoria capillaris), manlav (Bryoria 
fuscescens), slånlav (Evernia prunastri), mjölig brosklav (Ramalina farinacea), trubbig 
brosklav (Ramalina obtusata), skägglav (Usnea filipendula), luddig skägglav (Usnea hirta) 
och kort skägglav (Usnea subfloridana). För ringlav och trådbrosklav noterades antalet 
exemplar medan övriga arter endast noterades som förekommande på trädet. På samtliga 
ringlavar och trådbrosklavar mättes bållängden med hjälp av tumstock och angavs i 
millimeter. För att underlätta att komma ihåg vilka träd och buskar som inventerats knöts 
ett pappband i eller runt de som inventerats (togs bort efter avslutad inventering). 
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3. RESULTAT 
Sammanlagt inventerades 978 träd och enbuskar i de sju områdena, se tabell 1 nedan. Detta 
är drygt 100 fler än vad som var fallet 1996. Ringlav noterades på totalt 72 träd och buskar 
i denna studien vilken är en halvering mot studien från 1996. 2007 noterades ringlav även 
på två granlågor och en enlåga. Även antalet träd med trådbrosklav har minskat kraftigt, 
från 28 träd till 18.  
 
Tabell 1. Antalet granar, tallar och enar i samtliga provytor, samt antalet med förekomst av ringlav och/eller 
trådbrosklav.  

 År Gran Torr gran Tall Torr tall Tät en Gles en Torr en Summa 

Totalt antal: 1996 385 23 50 7 176 176 36 853 
 2007 357 53 78 5 137 289 59 978 

Ringlav 1996 40 12 7 0 16 51 18 144 
 2007 10 8 2 0 7 35 10 72 

Trådbrosklav 1996 28 0 0 0 0 0 0 28 
 2007 14 4 0 0 0 0 0 18 

 
Det har även skett en förändring av vilket substrat lavarna påträffades på. Trådbrosklaven 
som 1996 endast påträffades på levande granar växer nu på några torra granar. Utifrån det 
underlagsmaterial som finns på Länsstyrelsen i Gotlands län går det att dra slutsatsen att 
dessa fyra träd levde 1996 och att dessa träd ingår bland de 28 träd som hade trådbrosklav 
växande på sig då. För ringlav är den kraftigaste minskningen av substrat levande granar 
och tallar. Många av de aktuella granarna har dött sedan 1996 och är nu torrträd eller lågor.   
 
Det är även värt att notera att en av de övriga lavarna inte påträffades vid inventeringen 
och torde därmed ha försvunnit från lokalerna. Det gäller den rödlistade arten trubbig 
brosklav som vid studien 1996 noterades på tre träd. De flesta övriga studerade lavarna 
visar också tillbakagångar men inte så kraftiga som för de tre arterna ovan.  
 
3.1 Brändan 
Lokalbeskrivning 
Provytan vid Brändan utgörs av ett litet barrskogsområde i ett i övrigt relativt hårt brukat 
landskap. Lokalen ligger på en liten höjd där trakthyggesbruk inte förekommit. I områdets 
närhet finns relativt rikligt med hänglavar i granarna. Sedan den tidigare studien 
genomfördes har området påverkats av skogsbruk genom att några träd avverkats. Trädet 
där ringlav växte 1996 har nyligen dött. En gren med både trådbrosklav och ringlav hade 
ramlat ned från trädet och hängde relativt löst i en annan gren. Denna gren ingår i 
statistiken nedan. Vid ett besök på lokalen under sommaren 2008, när foto 1 nedan togs, 
flyttades dessa bålar till ett träd utanför provytan. Syftet med detta var att förbättra arternas 
möjlighet till att överleva på lokalen. Noterbart är att en bål med trådbrosklav hittades på 
ett träd omedelbart utanför provytan.  
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Foto 1. Lokalen Brändan är påverkad av skogsbruk.  
 
Antal provytor: 1 Övervakningsarter:  Ringlav 
Provytans storlek: ca 10 x 10 m  Trådbrosklav 
Inventeringsdatum: 2007 11 04 
 
   Ringlav Trådbrosklav  
  1996 2007  1996 2007 
Antal ex (st)  1 2  7 10 
Medellängd (mm) 45 80  47 38 
Maxlängd (mm) 45 90  62 105 
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Figur 2. Bållängd i millimeter hos alla exemplar av ringlav funna i provytan 1996 respektive 2007.  
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Figur 3. Bållängd i millimeter hos alla exemplar av trådbrosklav funna i provytan 1996 respektive 2007.  
 
Tabell 2. Antalet granar, tallar och enar i provytan i Brändan, samt antalet träd och buskar med förekomst 
av ringlav och trådbrosklav.  

 År Gran Torr gran Tall Torr tall Tät en Gles en Torr en Summa 

Totalt antal: 1996 14 0 0 0 0 0 0 14 
 2007 8 2 0 0 0 0 0 10 

Ringlav 1996 1 0 0 0 0 0 0 1 
 2007 0 1 0 0 0 0 0 1 

Trådbrosklav 1996 2 0 0 0 0 0 0 2 
 2007 0 2 0 0 0 0 0 2 

 
 

3.2 Bunn 
Lokalbeskrivning 
Provytorna vid Bunn utgörs av relativt bördig barrblandskog på sandjord. Skogen i 
området är relativt sluten men det finns ett flertal gläntor. En av provytorna, provyta 2, är 
skyddat som biotopskydd och ligger omedelbart söder om landsvägen mellan Visby och 
Fårösund, bredvid naturreservatet Gildarshagen. Noterbart är att trådbrosklav helt verkar 
ha utgått från denna provyta. Här fanns bland annat en stor bål där mycket tyder på att den 
försvann genom insamling i slutet av 1990-talet (Kullingsjö muntl.). De andra två 
provytorna ligger på norra sidan av landsvägen.  
 
Antal provytor: 3 Övervakningsarter:  Ringlav 
Provytans storlek,  1: ca 30 x 20 m  Trådbrosklav 
  2: ca 30 x 13 m 
  3: ca 30 x 20 m     
Inventeringsdatum: 2007-10-11 & 15  
 
   Ringlav Trådbrosklav  
  1996 2007  1996 2007 
Antal ex (st)  11 6  26 42 
Medellängd (mm) 61 51,5  38 36,5 
Maxlängd (mm) 115 95  130 192 
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Foto 2. I denna provyta vid Bunn har trådbrosklav utgått sedan förra studien.  
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Figur 4. Bållängd hos samtliga exemplar av ringlav funna i de tre provytorna vid Bunn 1996 respektive 
2007.  
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Figur 5. Bållängd hos samtliga exemplar av trådbrosklav funna i de tre provytorna vid Bunn 1996 respektive 
2007.  
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Tabell 3. Antalet granar, tallar och enar i de tre provytorna i Bunn, samt antalet träd och buskar med före-
komst av ringlav och trådbrosklav.  

 År Gran Torr gran Tall Torr tall Tät en Gles en Torr en Summa 

Totalt antal: 1996 131 3 6 5 2 7 3 157 
 2007 132 7 2 4 1 20 5 171 

Ringlav 1996 3 0 0 0 0 0 0 3 
 2007 2 0 0 0 0 0 0 2 

Trådbrosklav 1996 16 0 0 0 0 0 0 16 
 2007 7 0 0 0 0 0 0 7 

 
 
3.3 Filehajdar 
Lokalbeskrivning 
Provytorna på Filehajdar består av gles hällmarksskog med mycket enbuskar. I de 
undersökta provytorna är trädskiktet relativt glest och många av de granar som levde 1996 
har nu dött och är antingen lågor eller torrträd. Skogsbruket har på Filehajdar varit mycket 
begränsat. Tyvärr hade en en med rik förekomst av ringlav nyligen avverkats i en av 
provytorna. Den låg nu på marken med en hel del ringlavsbålar som verkade döende. En av 
provytorna ligger inom naturreservatet Filehajdar medan de andra två ytorna ligger strax 
utanför.  
 

 
Foto 3. Filehajdar är Gotlands rikligaste lokal för ringlav.   
 
Antal provytor: 3 Övervakningsart:  Ringlav 
Provytans storlek,  1: ca 15 x 15 m   
  2: ca 12 x 10 m 
  3: ca 14 x 12 m     
Inventeringsdatum: 2007-11-02, 04 & 05  
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   Ringlav 
  1996 2007  
Antal ex (st)  1 100 1 150  
Medellängd (mm) 25 28  
Maxlängd (mm) 205 145  
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Figur 6. Bållängd i millimeter hos alla exemplar av ringlav funna i de tre provytorna på Filehajdar 1996 
respektive 2007.  
 
Tabell 4. Antalet granar, tallar och enar i provytan i de tre provytorna på Filehajdar, samt antalet träd och 
buskar med förekomst av ringlav.  

 År Gran Torr gran Tall Torr tall Tät en Gles en Torr en Summa 

Totalt antal: 1996 18 3 9 0 47 84 9 170 
 2007 5 8 13 0 29 142 7 208 

Ringlav 1996 9 3 3 0 5 35 1 56 
 2007 3 4 1 0 4 32 5 49 

 
 
3.4 Lillmyr 
Lokalbeskrivning 
Den relativt stora provytan vid Lillmyr i Follingbo socken består till stor del av 
hällmarksartad barrskog. Längs ena kanten av området går en låg klintkant. Vid studien 
1996 konstaterades att: ”Området hyser en av Gotlands största förekomster av ringlav. 
Arten tycks sprida sig på lokalen, eftersom nästan 20 procent av alla exemplar var små 
och verkade nyetablerade.” (Johansson 1996). Sedan detta skrevs har uppenbarligen något 
skett. Ringlavsförekomsten har nämligen minskat med cirka 75 procent.  
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Foto 4. Vid Lillmyr har ringlaven gått tillbaka kraftigt sedan 1996. 
 
Antal provytor: 1 Övervakningsarter:  Ringlav 
Provytans storlek,  1: ca 45 x 30 m   
Inventeringsdatum: 2007-11-07 & 08  
 
   Ringlav 
  1996 2007  
Antal ex (st)  562 140  
Medellängd (mm) 28 23,5  
Maxlängd (mm) 105 150  
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Figur 7. Bållängd i millimeter hos alla exemplar av ringlav funna i provytan vid Lillmyr 1996 respektive 
2007.  
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Tabell 5. Antalet granar, tallar och enar i tre provytan vid Lillmyr, samt antalet träd och buskar med 
förekomst av ringlav.  

 År Gran Torr gran Tall Torr tall Tät en Gles en Torr en Summa 

Totalt antal: 1996 79 5 32 2 113 61 21 313 
 2007 93 7 52 1 88 93 37 371 

Ringlav 1996 17 3 4 0 11 14 11 60 
 2007 4 2 1 0 3 2 5 17 

 
 
3.5 Hommunds 
Lokalbeskrivning 
Provytan vid Hommunds utgörs av en liten höjd på kalkberggrund med gammal barrskog. 
Huvuddelen av området är skyddat som biotopskydd. På den västra sidan av ytan har 
skogen avverkats för drygt tio år sedan. Ett relativt stort antal av de granar som levde 1996 
har nu dött och är antingen torrträd eller granlågor. 
 

 
Foto 5. Lokalen vid Hommunds består delvis av äldre barrskog.  
 
Antal provytor: 1 Övervakningsarter:  Ringlav 
Provytans storlek,  1: ca 30 x 20 m  Trådbrosklav 
Inventeringsdatum: 2007-11-01  
 
   Ringlav Trådbrosklav  
  1996 2007  1996 2007 
Antal ex (st)  12 28  2 4 
Medellängd (mm) 54 53  24 40 
Maxlängd (mm) 110 140  38 95 
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Figur 8. Bållängd i millimeter hos alla exemplar av ringlav funna i provytan vid Hommunds 1996 respektive 
2007.  
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Figur 9. Bållängd i millimeter hos alla exemplar av trådbrosklav funna i provytan vid Hommunds 1996 
respektive 2007.  
 
Tabell 6. Antalet granar, tallar och enar i provytan vid Hommunds, samt antalet träd och buskar med 
förekomst av ringlav och trådbrosklav.  

 År Gran Torr gran Tall Torr tall Tät en Gles en Torr en Summa 

Totalt antal: 1996 31 4 0 0 4 0 0 39 
 2007 132 7 2 4 1 20 5 171 

Ringlav 1996 5 2 0 0 0 0 0 7 
 2007 1 1 0 0 0 0 0 2 

Trådbrosklav 1996 2 0 0 0 0 0 0 2 
 2007 1 2 0 0 0 0 0 3 
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3.6 Hammars 
Lokalbeskrivning 
Provytan vid Hammars ligger utmed en grusväg och är skyddad som biotopskydd. Skogen 
är en granskog med enstaka tallar och lövträd som asp, björk och ek. Provytan har inte 
utsatts för någon mer omfattande skogsbruk men omedelbart söder om biotopskyddet och 
provytan har en kraftig gallring skett för några år sedan. Sedan den förra studien 1996 har 
ett flertal av områdets gamla granar dött och är idag granlågor.  
 

 
Foto 6. Lokalen vid Hammars ligger utmed en skogsbilväg och består av äldre barrskog.  
 
Antal provytor: 1 Övervakningsarter:  Trådbrosklav 
Provytans storlek,  1: ca 70 x 10 m   
Inventeringsdatum: 2007-10-16 
 
   Trådbrosklav  
  1996 2007 
Antal ex (st)  62 53 
Medellängd (mm) 51 49  
Maxlängd (mm) 165 140 
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Figur 10. Bållängd hos alla exemplar av trådbrosklav funna i provytan vid Hammars 1996 respektive 2007.  
 
Tabell 7. Antalet granar, tallar och enar i provytan vid Hammars, samt antalet träd och buskar med 
förekomst av trådbrosklav.  

 År Gran Torr gran Tall Torr tall Tät en Gles en Torr en Summa 

Totalt antal: 1996 77 0 1 0 0 5 2 85 
 2007 67 10 3 0 0 2 3 85 

Trådbrosklav 1996 8 0 0 0 0 0 0 8 
 2007 6 0 0 0 0 0 0 6 

 
 
3.7 Hinser 
Lokalbeskrivning 
De två provytorna vid Hinser ligger på var sin sida om en körväg i skogen. Lokalen är 
skyddad som biotopskydd. Sedan inventeringen 1996 verkar ringlav helt ha försvunnit från 
den ena provytan medan populationen i den andra starkt gått tillbaka. Ett relativt stort antal 
av de äldre granar som fanns i objektet 1996 har dött och är nu granlågor eller torrträd.  
 
Antal provytor: 2 Övervakningsarter:  Ringlav 
Provytans storlek,  1: ca 18 x 6 m   
  2: ca 18 x 10 m 
Inventeringsdatum: 2007-11-05  
 
   Ringlav 
  1996 2007  
Antal ex (st)  40 6  
Medellängd (mm) 34 9  
Maxlängd (mm) 90 30  
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Foto 7. Lokalen vid Hinser ligger utmed en körväg.  
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Figur 11. Bållängd hos alla exemplar av ringlav funna i provytan vid Hinser 1996 respektive 2007. 
 
Tabell 8. Antalet granar, tallar och enar i de båda provytorna vid Hinser, samt antalet träd och buskar med 
förekomst av ringlav. 

 År Gran Torr gran Tall Torr tall Tät en Gles en Torr en Summa 

Totalt antal: 1996 35 8 2 0 10 18 1 74 
 2007 39 7 4 0 8 28 4 90 

Ringlav 1996 5 4 0 0 0 2 0 11 
 2007 0 0 0 0 0 1 0 1 
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4. DISKUSSION 
4.1 Förändringarna hos ringlav och trådbrosklav  
Ur resultat kan man lätt konstatera den kraftiga minskning av ringlav som skett i Lillmyr, 
och Hinser mellan 1996 och 2007. I Lillmyr är minskningen cirka 75 procent medan den i 
Hinser är än större, cirka 85 procent. Mest kritisk är situationen i Hinser där endast några 
få bålar noterades 2007. En kraftig minskning av antalet träd med ringlav är även fallet i 
Hommunds. Här har dock en relativt kraftig ökning skett av antalet ringlavsbålar på ett av 
de kvarvarande träden med ringlav.   
 
När det gäller förändringen av antalet träd och bålar av trådbrosklav blir resultatet något 
olika. Totalt har en minskning av antalet träd skett från 28 till 18 och arten verkar helt ha 
utgått från en av de tre provytorna vid Bunn. När det gäller antalet bålar ser situationen 
ljusare ut och är mer svåranalyserad. Antalet bålar har minskat med cirka 10 procent i 
Hammars men ökat i Hommunds med 50 procent (från två till fyra bålar). Även i Bunn har 
en ökning skett från 26 till 42 bålar och i Brändan från sju till tio. Dessa ökningar kan dock 
bero på en felkälla, mer om detta i kapitel 4.2 nedan. Hur som helst bedöms situationen för 
arten kritisk på samtliga lokaler och arten riskerar att försvinna från flera lokaler inom en 
inte för avlägsen framtid.   
 
Det är dessutom värt att notera den avverkning av träd som skett i provytan vid Brändan, 
vilket har påverkat lokalen och arterna negativt.  
 
 
4.2 Felkällor  
Samtal har efter att inventeringen slutförts hållits med Per Johansson, han som gjorde 
inventeringen 1996. Då framkom att det är möjligt att det kan finnas skillnader mellan hur 
räkningen av antalet bålar gjorts mellan de båda åren. Detta gäller speciellt trådbrosklav. 
Vid inventeringen 2007 har antalet bålar räknats utifrån hur många fästpunkter som t ex en 
”tuss” med trådbrosklav har. Dels om vid en första anblick kan verka vara en bål visar sig 
ofta bestå av två till flera bålar som sitter tätt ihop. Per verkar inte ha studerat detta lika 
noggrant och troligen bedömt en sådan tuss som en bål. Om detta är fallet torde den ökning 
av bålar i de tre objekten nämnda i kapitel 4.1 ovan inte stämma. Istället kan det röra sig 
om en minskning, speciellt stor torde avvikelse vara i Hammars och Bunn. I övrigt är det 
fullt möjligt att enstaka bålar kan ha missats vid det ena eller båda åren. Det rör sig 
nämligen bitvis om mycket omfattande grenverk och stammar att gå igenom. Även här 
torde störst risk för fel finnas för trådbrosklav. Små bålar av trådbrosklav är nämligen 
mycket oansenliga.  
 
 
4.3 Åtgärder för att förbättra för arternas överlevnad  
Det torde inte råda någon tvekan om att situationen för både trådbrosklav och ringlav på 
flera av lokalerna är kritisk. Risken för att de kommer att försvinna från åtminstone någon 
lokal bedöms som stor. En åtgärd man kan överväga är att flytta bålar från en riklig lokal 
till en lokal med en svag population. Förekomsten av ringlav på Filehajdar bedöms vara 
mycket livskraftig vilket gör att det främst är ringlavsbålar härifrån som rekommenderas. 
En mer omfattande analys bör dock göras innan en sådan åtgärd vidtas. För trådbrosklav 
bedöms denna åtgärd vara betydligt mer vansklig. På Gotland finns knappt någon lokal där 
det torde gå att flytta bålar ifrån utan att påverka den populationen negativt. Ett alternativ 
skulle kunna vara att flytta bålar från någon rik fastlandslokal. Sådana lokaler finns på 
olika platser i norra halvan av landet. Detta kan dock påverka den genetiska mångfalden 
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bland Gotlands trådbrosklavar och en omfattande studie bör göras innan en sådan åtgärd 
genomförs.  
 
Mycket talar för att ringlav missgynnas av igenväxning. Arten torde nämligen vara ganska 
ljusgynnad. Att genomföra försiktiga röjningar bland enarna i t ex Lillmyr kan därför vara 
en åtgärd att utreda vidare.  
 
 
4.4 Förslag till förändringar vid en framtida studie  
Mellan de nu båda studierna har det gått elva år. Detta är en ganska betydande tid. 
Förändringarna hos de undersökta arterna mellan de båda studierna är både betydande och 
åtminstone till viss del oroande. För att få en bättre bild över hur snabba förändringarna är 
och om det rör sig om fluktuationer snarare än minskningar rekommenderas att intervallen 
mellan inventeringarna minskas. Nästa inventering bör därför göras om fem år.  
 
Det finns även stor anledning att ändra metodiken, speciellt gäller detta inventering av 
trådbrosklav. Att som vid denna studie räkna det verkliga antalet bålar genom att studera 
fästpunkter har sina baksidor. Detta kräver nämligen att man tar i de klena kvistar som 
lavarna sitter fästade vid. Då riskerar man att bryta av någon kvist. Att se exakt hur många 
fästpunkter det rör sig om kan även kräva att man håller i laven. Detta ökar risken för att 
den går av. Resultatet blir i sådana fall att studien i sig själv påverkar utfallet i nästa gång 
man mäter. Båda dessa effekter hände i provytan vid Hammars 2007.  
 
I nästa studie är det eventuellt dags att utesluta Brändan. Detta då bålar flyttades ut ur 
provytan till ett närstående träd sommaren 2008. Provytan är i och för sig liten vilket gör 
att tidsåtgången för den lokalen inte är så betydande. Detta kan vara skäl att låta den vara 
kvar. Man måste dock beakta att lavbålar flyttades vid en utvärdering av förändringar på 
lokalen efter nästa studie.     
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Bilaga 1 
 

Ringlav och trådbrosklav på Gotland 2007 
Lokal: Ruta: Datum: 
ID Art Grovlek R v ingla Tråd  brosk G g rå ta M v anla Sl v ånla Mjölig r b Tr b ubb Skäggl U hirta Kort sk 

1     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
2     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
3     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
4     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
5     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
6     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
7     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
8     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
9     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
10     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
11     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
12     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
13     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
14     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
15     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
16     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
17     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
18     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
19     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
20     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
21     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
22     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
23     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
24     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
25     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
26     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
27     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
28     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
29     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
30     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
31     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
32     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
33     □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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Bilaga 2 
 

Ringlav och trådbrosklav på Gotland 2007 
Lokal: Provyta: Datum: 
Träd ID Art (Ramalina/Evernia) Antal bålar Bållängd 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
 
 

 25


	Ringlav och trådbrosklav på Gotland 2007
	Rapporter om natur och miljö – nr 2009:  4
	- Miljöövervakning av två hotade hänglavar
	Amalina Natur och Miljökonsult 
	SAMMANFATTNING
	1. INLEDNING
	1.1 Allmänt om trådbrosklav och ringlav
	1.2 Trådbrosklav och ringlav på Gotland
	1.3 Miljöövervakning av lavar på Gotland 1996 

	2. GENOMFÖRANDE
	2.1 Lokaler och lokalurval
	Figur 1. Karta över Gotland med läget
	 för de sju undersökta lokalerna.
	2.2. Avgränsning och markering av provytor
	2.3 Inventeringsmetod

	3. RESULTAT
	3.1 Brändan
	Lokalbeskrivning

	3.2 Bunn
	Lokalbeskrivning

	3.3 Filehajdar
	Lokalbeskrivning

	3.4 Lillmyr
	Lokalbeskrivning

	3.5 Hommunds
	Lokalbeskrivning

	3.6 Hammars
	Lokalbeskrivning

	3.7 Hinser
	Lokalbeskrivning


	4. DISKUSSION
	4.1 Förändringarna hos ringlav och trådbrosklav 
	4.2 Felkällor 
	4.3 Åtgärder för att förbättra för arternas överlevnad 
	4.4 Förslag till förändringar vid en framtida studie 

	5. REFERENSER

