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Grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum är i Sverige rödlistad som Akut hotad och arten var inför denna inven-
tering känd bara från en aktuell lokal i landet, i Blekinge. Där hittades arten första gången 1938 och växer numera i 
ett naturreservat med speciellt utformade skötselföreskrifter. Ytterligare åtta lokaler är kända från spridda landskap; 
Västergötland, Bohuslän, Öland, Dalarna och Jämtland. Under 2005 togs ett åtgärdsprogram fram för att säkerställa 
artens fortlevenad i landet och föreslå åtgärder som kan gynna artens bevarande och fortsatta utveckling. Som ett led 
i detta arbete har därför de mest akuta åtgärderna utförts under 2007 och resultaten presenteras i denna rapport.

Syftena med föreliggande arbete var huvudsakligen:

 1. Att söka laven på samtliga gamla kända lokaler i hela landet och om laven försvunnit dokumentera varför.
 2. Att söka arten på nya lämpliga lokaler på olika plaster i landet.
 3. Att noggrant dokumentera förekomsten i Blekinge (Högasand) och uppskatta hur stor populationen där är.
 4. Att lägga grunden för en framtida regelbunden övervakning av några delpopulationer i Blekinge.

Samtliga gamla lokaler är återbesökta under 2007. Grynig påskrislav återfanns bara på en av dessa lokaler, Döda fallet 
i Jämtland. Inom denna lokal hittades arten på tre separata dellokaler, varav två med rikliga förekomster och en tredje 
med en mycket lite förekomst. På de två rikliga dellokalerna var arten dessutom fertil, vilket laven inte är någon annan-
stans i Sverige. Arten eftersöktes dessutom på en rad nya olika lokaler med mer eller mindre lämpliga förutsättningar i 
en rad olika landskap. Det resulterade i en ny lokal, Svarthålsforsen i Jämtland, som ligger några kilometer söder om 
Döda fallet. Det fi nns således tre aktuella lokaler i landet, varav en med tre dellokaler. Karteringen av lokalen i Ble-
kinge resulterade i att 12 delpopulationer kan urskiljas inom ett mycket begränsat område i norra delen av reservatet 
Högasand. Bara fyra delpopulationer är någorlunda rikliga, medan de resterande består av en till några få exemplar. 
Tre av de rikliga delpopulationer har permanentmarkerats med aluminiumstavar, fotograferats och den yta som laven 
täcker beräknats i cm2 för att kunna följas upp regelbundet.

Endast tre lokaler i landet innebär inte någon säker tillvaro på sikt. En av lokalerna är dessutom mycket starkt hotade 
genom erosion. Om arten ska ges en långsiktigt säkerställd tillvaro måste antalet lokaler öka. Eventuellt fi nns det yt-
terligare förekomster i landet, men de allra fl esta av de lämpliga lokaler som besöktes saknade trots allt arten. Därför 
bör transplantationsförsök påbörjas och utvärderas för att se om detta kan vara en väg att öka förekomsten av grynig 
påskrislav. Dessutom måste förutsättningarna på de kända lokalerna göras så goda som möjligt för att gynna utveck-
lingen av laven på dessa.

Grynig påskrislav i Högasand.



3

Innehållsförteckning

Sammanfattning       2
Bakgrund        4
Metoder        4
Resultat        5
Lokaler med grynig påskrislav 2007    7
Kartering av Högasand, Blekinge     10
Lokaler utan grynig påskrislav, med goda förutsättningar 12
 Blekinge        12
 Dalarna        13
 Halland        14
 Härjedalen        15
 Jämtland        16
 Medelpad        16
 Skåne        17
 Öland        19
Besökta lokaler utan förutsättningar att hysa grynig påskrislav 20
 Blekinge        20
 Dalarna        20
 Halland        22
 Härjedalen        22
 Jämtland        22
 Skåne        24
 Öland        24
Övervakning av populationen i Högasand, Blekinge  25
Framtida åtgärder       26
Referenser        27

Appendix 1. Tabellen med de lokaler     28



4

Bakgrund

Grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum är i Sverige rödlistad som Akut hotad (Gärdenfors 2005) och arten förekom-
mer i landet numera bara på en lokal, i Högasand utanför Kristianopel i Blekinge, där arten är känd sedan 1938 (Arup 
2006). Totalt fi nns ytterligare åtta äldre fynduppgifter från Västergötland, Bohuslän, Öland, Dalarna och Jämtland. I 
Danmark, Finland, Estland och Österrike är den också rödlistad. Utanför Norden är laven känd från  kontinentala delar 
av Europa, Nordamerika och Asien.

Grynig påskrislav växer på platser där konkurrensen med andra arter är låg, t.ex. i sand som ständigt hålls öppen, 
antingen genom naturlig rörelse i markskiktet eller genom att människor och djur stör markens ytskikt. På lokalen i 
Blekinge växer arten direkt i sand på tallbevuxna sanddyner, men på de andra svenska lokalerna har påskrislaven även 
hittats i sand på åstränder, på en hed samt på en klippa.

För att på lång sikt kunna bevara grynig påskrislav i landet utarbetades 2005 på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge  
Län ett åtgärdsprogram (Arup 2006). I detta föreslogs fl era åtgärder för att gynna arten, men även söka mer kunskap 
om den. Under 2007 har därför, åter på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge Län, fl era åtgärder utförts som ett led i 
åtgärdsprogrammet

Syftet med uppdraget var fl era:

 1. Att söka laven på samtliga gamla kända lokaler i hela landet och om laven försvunnit dokumentera varför.
 2. Att söka arten på nya lämpliga lokaler på olika plaster i landet.
 3. Att noggrant dokumentera förekomsten i Blekinge (Högasand) och uppskatta hur stor populationen där är.
 4. Att lägga grunden för en framtida regelbunden övervakning av några delpopulationer i Blekinge.

Metoder
Under sommaren och hösten 2007 eftersöktes grynig påskrislav på samtliga äldre gamla lokaler runt om i landet. Lo-
kalerna i Västra Götalands Län har dock på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland, besökts av personal på Natur-
centrum AB (Anonym 2007). Resultatet av den inventeringen tas för helhetens skull upp även i föreliggande rapport. 
De äldre uppgifterna är delvis oklara och ger inte några exakta beskrivningar av fyndplatsens lokalisering. Tolkningar 
av dessa uppgifter har gjorts med hjälp av personal på respektive länsstyrelse eller kommun. Förslag på lämpliga nya 
lokaler att söka arten på har också erhållits genom samråd med dessa instanser. Hjälp har erhållits av Bengt Pettersson 
och Per Medberg på Länsstyrelsen i Jämtland, Lennart Bratt på Länsstyrelsen i Dalarna och Janolof Hermansson på 
Ludvika kommun, i Blekinge av Lars Fröberg och Bengt Nilsson, båda kända Blekingebotanister.

Besökta lokaler fotodokumenterades och koordinatsattes med GPS. Lokalen klassades också som lämplig eller olämplig 
för grynig påskrislav. Material som preliminärt bestämts till grynig påskrislav har konfi rmerats av dr. Filip Högnabba 
i Helsingfors, som är en av Nordens kunnigaste forskare på släktet.
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Resultat

Antalet gamla lokaler är svårt att uppskatta då äldre uppgifterna ibland tycks avse en och samma lokal. Det fi nns dock 
sannolikt minst åtta lokaler, eventuellt 11 uppgifter. På dessa lokaler har arten återfunnits på en enda lokal, vid Döda 
fallet i Jämtland. Här fi nns arten på tre dellokaler, dels vid älvstranden, dels vid ett igenväxande sandområde kallat 
Katastrofsanden samt slutligen i branten vid själva fallet. De två första förekomsterna är rikliga och arten förekommer 
även fertil på dessa. På den tredje dellokalen förekommer arten i små mängder och bara steril. Dessutom fi nns arten vid 
en nyfunnen lokal något nedströms Döda fallet, vid Svarthålsforsen, öster om kraftverket. Här är förekomsten mycket 
sparsam och laven är steril. Totalt fi nns således tre lokaler för arten i landet (två i Jämtland och en i Blekinge), varav 
en med tre delpopulationer.

De gamla lokaler där arten inte kunnat återfi nnas, och som kunnat identifi eras med någorlunda säkerhet, har alla 
förändrats mycket. Miljöerna har vuxit igen kraftigt och sandblottorna är små och få, om de fi nns alls. I något fall är 
området bebyggt och lokalerna därmed borta. Arten söktes också på fl era nya lokaler, både där det fi nns stora ytor 
med sand och på ytor som nyligen vuxit igen och lämpliga miljöer i princip saknas. Ett antal av dessa har dock goda 
förutsättningar för att hysa grynig påskrislav, men saknar idag arten.

Den kända lokalen vid Högasand i Blekinge har inventerats noggrant och det framgår att grynig påskrislav bara fö-
rekommer i begränsad omfattning i den norra delen av området. Här har 12 dellokaler identifi erats, några rikliga och 
några bestående av enstaka exemplar. Arten är dock aldrig fertil i detta område. Tre kvadratmeterstora rutor, tre av 
de rikligaste dellokalerna, har permanentmarkerats med aluminiumstavar för att kunna följa arten noggrant genom 
fotografering.

Karta över Döda fallet och de tre dellokalerna för grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum
© Lantmäteriet 2004, dnr 106-2004/188
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Landskap Lokal Lokalbeskrivning Status

Blekinge Kristianopel,
Högasand

Här har grynig påskrislav funnits sedan åtminstone 1938. Se 
vidare sidorna 10 och 25 för närmare uppgifter.

Förekomst

Bohuslän Långelanda Åsten, på heden. Lokalen återbesökt av Naturcentrum. Inga 
lämpliga miljöer fi nns kvar.

Försvunnen

Dalarna Älvdalen Väster om älven i klipporna mitt emot Älvdalen. Lokalen be-
sökt 2007, men arten återfanns inte. Lämpliga habitat saknas. 
Arten har också eftersökts på denna lokal av J. Hermansson 
fl era gånger utan framgång.

Försvunnen

Jämtland Ragunda Ragunda, på stranden. Inga lämpliga habitat fi nns i Ragunda. 
Enligt B. Pettersson på länsstyrelsen kan dock denna lokal avse 
samma som nästa.

Försvunnen

Jämtland Fors Nära Döda fallet, på stranden. Återfunnen vid Indalsälvens 
strand i en brant brink. Detta är en riklig och i vissa delar fertil 
förekomst (6993296/1536131). Arten fi nns även på den s.k. 
Katastrofsanden (6993170/ 1536420) en bit sydost om före-
gående lokal. Även här förekommer arten rikligt och är delvis 
fertil. Den tredje dellokalen ligger i en sydvästsluttning på fal-
lets nordostsida (6993982/ 1536184). Långt ned i branten vid 
en stig fi nns några kvadratdecimeter av arten, men bara i steril 
tillstånd. Lokalerna beskrivs utförligare på sidan 7–9.

Förekomst lo-
kaler

Västergötland Varnum Sandiga marker vid Marsjön och mellan Marsjön och Mellsjön 
och sandfält norr om Marsjön, samt Tärby, nära Marsjön, på 
sandig åstrand. Dessa fyra lokaler ligger nära varandra och kan 
delvis utgöra samma plats och utgör de bara två lokaler. Dessa 
undersöktes av Naturcentrum, vilka konstaterar att arten inte 
fi nns kvar och att lokalerna vuxit igen kraftigt. Ytor med blottad 
sand är numera både få och små. Förutsättningar fi nns således 
inte kvar på någon av lokalerna.

Försvunnen

Västergötland Nykyrka Mullsjö, lokalen är inte exakt angiven och idag är området till 
stora delar bebyggt. Det fi nns inte ytterligare lämpliga habitat 
för eftersök av arten i anslutning till Mullsjö. Arten får därför 
anses vara utgången även här.

Försvunnen

Öland På marken, denna uppgift är tyvärr inte närmare beskriven 
än så. Arten söktes 2005 på några av Ölands mest lämpliga 
sandlokaler, dock utan framgång. Dessa anges noggrannare på 
sidorna 19 och 24.

Försvunnen

Tabell 1. Inventeringen av gamla lokaler
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Lokaler med grynig påskrislav 2007

Lokal 1a. Jämtland, Fors, Döda fallet, söder om Lökbergsrået
Den största av dellokalerna för grynig påskrislav inom denna lokal ligger vid Indalsälven. Laven växer i en brant 
strandbrink som är fl era meter hög. Brinken består av mer eller mindre ren sand och mest bevuxen med mjölon, lavar 
och mossor. Närmast älven växer dock en rad av högt björksly och strax ovan brinken ung tallskog. Påskrislaven täcker 
åtskilliga kvadratmeter och är fl äckvis fertil. Den gryniga påskrislaven växer tillsammans med två andra påskrislavar, 
S. paschale och S. tomentosum, samt Peltigera polydactyla, renlavar och andra Cladonia arter. Man får ett intryck av 
att branten på sikt kommer att växa igen, fl era tallar är på väg ned i branten och en del björksly står spritt bland lavarna. 
Lokalen har säkerligen varit öppnare tidigare och arten kan har haft en betydligt vidare utbredning längs älven, där den 
nu fi nns bra längs med ett öppnare parti av brinken. Eventuellt sker dock periodiska förändringar i den lösa brinken när 
vattenståndet varierar. Växtplatsen bör hållas öppen men inte så öppen att den eroderar sönder helt. Någon med goda 
kunskaper om älvfårans dynamik bör utforma skötselföreskrifter så att laven gynnas och kan sprida sig i området.

Längs denna strandbrink vid Indalsälven fi nns landets största förekomst av grynig påskrislav

Lokal 1b. Jämtland, Fors, Döda fallet, Katastrofsanden
Den andra av lokalerna med grynig påskrislav i området är också riklig och ligger i en glänta i barrskogen, där en 
skjutbana tidigare funnits. Området håller på att växa igen men ännu så länge fi nns fl era kvadratmeter med grynig 
påskrislav, både fertil och steril. Den konkurrerar med mjölon, fårsvingel, raggmossor Racomitrium sp. och andra lavar. 
Stor delar av den gamla skjutbanan har vuxit igen och bör röjas upp för att gynna påskrislaven. På sikt måste sannolikt 
sanden störas regelbundet för att inte växter, mossor och andra lavar ska ta överhanden.

Lokal 1c. Jämtland, Fors, Döda fallet
Den tredje och sista dellokalen ligger vid fallets nordöstra sida, nedanför järnvägsspåret. Längs med den sydvästvända 
branten går en smärre stig och strax ovanför denna fi nns några få kvadratdecimeter med grynig påskrislav i sanden. 
Den är här steril och har mer problem med nedfallande barr och grenar än med konkurrens från andra lavar och mossor. 
Trädskiket är här troligen för tätt för att gynna laven och borde tunnas ut.



8

Vid den gamla skjutbanan (Katastrofsanden) fi nns också rikligt med grynig påskrislav, men skogen trycker på.

Lokal 2. Jämtland, Fors, Svarthålforsen
Några kilometer nedströms Döda fallet fi nns ytterligare en lokal för grynig påskrislav, en tidigare okänd lokal.

Vid Döda fallet fi nns en liten förekomst av grynig påskrislav

Strax öster om Svarthålsforsen och kraftverket där fi nns på nordsidan av älven en några meter hög brink. Den består 
av lös sand blandad med grova block och småstenar och är synnerligen erosionsbenägen. Bara på en mindre yta före-
kommer grynig påskrislav med 4–5 dm2 och bara steril. Förekomsten är verkligen illa ute då erosion lätt kan föra med 
sig hela förekomsten. Det gick inte ens att komma nära laven utan att sanden rasade. Runt påskrislaven växer även S. 
tomentosum, Racomitrium sp. och Cladonia pleurota. Rötter av små granar håller bristfälligt ihop den översta delen 
av marken, men vid nästa högvattenstånd försvinner sannolikt delar av förekomsten.



9

Strax öster om fördämningen fi nns en ytterst utsatt och liten population av grynig påskrislav

Strandbrinken vid Svarthålsforsen är utsatt för kraftig erosion och det är inte säkert att grynig påskrislav fi nns kvar här 
2008.

Lokal 3. Blekinge, Kristianopel, Högasand.
Grynig påskrislav är känd från dessa sanddyner sedan 1938. Arten återupptäktes på lokalen 1989 (Arup m.fl . 1997), 
men någon fullständig inventering av lokalen har inte skett förrän i år. I norra delen av området fi nns sanddyner med 
spridda tallar, medan hela resten av området söderut är relativt fl ackt och med tätare trädskikt. Bara i nordligaste 
delen förekommer grynig påskrislav och huvudsakligen i sluttande partier och bara i mindre mängder på de planare 
sandytorna.

© Lantmäteriet 2004, dnr 106-2004/188



10

Kartering av Högasand Blekinge

Totalt kan 12 delpopulationer urskiljas i området. Av dessa är bara fyra större och övriga består i stort sett av spridda 
exemplar (tabell 1). Ingenstans är arten fertil. Variationen i storlek är stor, vilket tyder på att det kontinuerligt sker 
nybildning av bålar.

Kartan visar hur de olika delpopulationerna i Högasand fördelar sig i terrängen
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Nr Habitat Antal x-kord. y-kord

1 i sluttningen Riklig, speciellt längst upp. 6239204 1513495
2 i stigkanten 1 exemplar 6239174 1513535
3 i brynet Spridda exemplar i kanten. 6239205 1513545
4 i brynet Riklig inom 2 x 0,25 m. 6239227 1513545
5 i brynet Spridd, fl äckvis riklig. 6239238 1513580
6 strax V om ensam tall riklig inom 2 x 1 m 6239228 1513614
7a fl ackt område N om tallar 1 exemplar 6239204 1513622
7b fl ackt område N om tallar 10 exemplar 6239210 1513621
7c fl ackt område N om tallar 1 exemplar 6239205 1513619
8a fl ackt område SV om tallar 2 exemplar 6239177 1513671
8b fl ackt område SV om tallar 5 exemplar 6239179 1513676
9 toppen av sluttning Spridda ex inom 1 m2. 6239151 1513729
10 i sluttningen 4 exemplar 6239135 1513739
11 vid basen av sluttningen Få och små exemplar. 6239131 1513718
12 vid basen av sluttningen 1 exemplar 6239134 1513730

Tabell 1. Delpopulationer av grynig påskrislav i Högasand

Högasand, Blekinge.
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Lokaler utan grynig påskrislav, med goda förutsättningar

Grynig påskrislav har sökts på en rad lokaler i olika landskap, men utan framgång. Nedan presenteras de i två olika 
grupper, dels de som vid en första anblick tycks ha goda förutsättningar att hysa arten, dels lokaler som saknar förut-
sättningar. Se även tabell Appendix I.

Blekinge
Torhamn, Sibbaboda, 1,2–1,3 km norr om Svanhalla hamn
Detta är ett öppet, svagt dynbildande sandområde med spridda tallar, ekar, björkar och enar. Sandblottorna är många 
och i övergångarna mot mossytor fi nns goda lagom stabila växtytor. Området hyser mycket goda förutsättningar att 
hysa grynig påskrislav. Det saknar emellertid formellt skydd.

Sibbaboda är troligen det mest lämpliga området för grynig påskrislav utan Högasand

Västra Torsö, 300–500 m ostnordost om hamnen
Detta område ligger vid stranden är eventuellt alltför utsatt för tramp och störning av människor. Ytligt sett ser det 
lämpligt ut med sandblottor omväxlande med mer slutet markskikt med mossor, främst raggmossor, Racomitrium.

Västra Torsö skulle eventuellt kunna hysa grynig påskrislav, men sannolikt är störningen för stark.
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Dalarna
Mora, Alderängarna, Lisshed
Strax utanför Mora vid Österdalsälven ligger Alderängarna naturreservat. Strax väster om reservatet, vid Lisshed, 
ligger i skogen en öppen brant med blottade sandytor och spridda ungtallar. Även nedanför branten fi nns sandblottor 
som delvis är bevuxna med mossor och lavar. Detta område hyser goda förutsättningar för grynig påskrislav förutsatt 
att området hålls öppet och tallarna glesas ut.

Vid Lisshed fi nns goda förutsättningar för grynig påskrislav, och de kan göras ännu bättre genom att glesa ut tallarna något.

Mora, norr om Alderängarna, norr om vägen mot Mora
Inte långt från föregående lokal ligger ytterligare en sandig brant i tallskog. Lokalen är sannolikt ett gammalt sandtag 
som växer igen. Här fi nns dock fortfarande möjligheter att skapa goda betingelser för grynig påskrislav om en del av 
tallarna tas bort och sandytorna hålls öppna.

I denna brant V om Mora skulle goda förutsättningar kunna skapas om tallarna glesades ut något.



14

Halland
Laholm, Höka fl ygsandfält
Längs med Laholmsbukten består kusten mest av sand och på Höka fl ygsandfält fi nns stora områden med blottade 
sandytor omgivna av tallar av varierande ålder.

I Höka fl ygsandfält fi nns många sanddyner som bara delvis är bevuxna med vegetation. Även om området är ett omtyckt 
badställe borde här fi nnas områden där grynig påskrislav skulle klara sig.

Söndrum, Haverdal
Även i Haverdals naturreservat fi nns kustdyner med blottade sandytor. Merparten av området har tidigare varit bevuxet 
med svarttall, men nu har området öppnats upp genom avverkning i vissa ytor. På en del sandytor är det övre mark-
skiktet starkt stört genom tramp av besökande människor, men det bör fi nnas områden som har goda förutsättningar 
för att hysa grynig påskrislav.

Just i detta område rör sig många människor på väg ned till stranden men i kanterna av skogen skulle säkert grynig påskrislav 
kunna trivas.
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Härjedalen
Lillhärdal, 500 m väster om Strandasmyrvallen
Vid en grusväg långt ut i skogarna i Lillhärdals församling ligger en enorm grusbrant med spridda yngre tallar. Slänten 
är mycket brant och sand och grus rullar kontinuerligt nedåt. Trots det är sandytorna i stor utsträckning bevuxna med 
olika påskrislavar, bl. a. vårtig påskrislav S. condensatum, som ofta fi nns på samma lokaler som grynig påskrislav.

I denna branta sluttning trivs redan fl era arter av påskrislavar och grynig påskrislav borde också kunna växa här.

Lillhärdal, Hokaberg
I de djupa sandlagren vid Hokaberg rinner en å som eroderat sig ned åtskilliga meter genom sanden. Här och var fi nns 
också rester av äldre bifl öden i form av djupa dalgångar där sanden är blottad. Sanden på denna lokal är dessutom något 
kalkförande vilket visar sig genom att fl era kalkgynnade lavar växer i sanden. Här fi nns också ypperliga förhållanden 
för grynig påskrislav, men ingen art ur släktet växte på lokalen. Skyr påskrislavarna kalk?

På denna lokal vid Hokaberg är sandlagren mycket djupa och längs vattendrag har på sina ställen djupa dalgångar bildats 
där grynig påskrislav borde kunna trivas.
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Jämtland
Fors, Östra Bispgården, Annedal
Strax N om Annedal ligger en öppen, plan sandyta som på kartan ser ut som en fotbollsplan eller åker. I verkligheten 
håller denna plats på att växa igen med sly så den rektangulära formen har suddats ut. I kanterna växer fl era arter av 
påskrislavar och eventuellt skulle grynig påskrislav också kunna trivas här, men sannolikt bara under en kortare period. 
Detta lavsamhälle är  i successionsstadium. När träd och buskar tar över försvinner påskrislavarna. Ytan måste hållas 
öppen genom röjning och störning. På konstlad väg kan man således troligen hålla påskrislavar på denna yta även på 
längre sikt.

Denna stora sandyta håller på att växa igen men skulle kunna hållas öppen genom röjning och störning för att skapa och 
underhålla de gynnsamma förhållandena för påskrislavar.

Medelpad
Haverö, Viken
Längs med väg 314 söder om Viken fi nns ett stort sandigt eller grusigt område som ser ut som ett nyligen återställt 
grustag. På de öppna sandytorna växer inte mycket mer än yngre tallar. På sikt kommer dock sanden troligen att hysa 
fl era marklevande lavar, bl.a. påskrislavar. Om området hålls öppet genom störning skulle eventuellt grynig påskrislav 
kunna trivas.

Detta enorma sandområde i västra Medelpad ser ut som ett återställt grustag, men med rätt skötsel skulle grynig påskrislav 
och andra lavar kunna trivas bra i området.
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Skåne
Åhus, söder om Furuboda
Längs kusten söder om Furuboda i östra Skåne fi nns en fl era kilometer långa sträcka med sanddyner som delvis är 
bevuxna med tallar. Bitvis syns områden som påminner mycket om förhållandena i Högasand. Trots det påträffades 
inte grynig påskrislav utan bara dess mindre släkting, vårtig påskrislav S. condensatum. Fläckvis är strandskogen alltför 
störd av mänsklig aktivitet, men stora områden är lagom öppna och håller sig dessutom öppna under långa tider utan 
direkt skötsel. Detta är ett av de områden som har de mest gynnsamma förhållandena utan att hysa grynig påskrislav.

Söder om Furuboda fi nns ypperliga förhållanden för grynig påskrislav. Varför fi nns den inte där?

Borrby, norr om Mälarhusen strandbad
I kusttallskogen vid Mälarhusen fi nns fortfarande en del öppnare ytor med sandblottor. Skogen har dock tagit merparten 
av de gamla sanddynerna i besittning. Här och var fi nns partier som har mycket gynnsamma förhållanden för grynig 
påskrislav, men av någon anledning fi nns den inte i området. Endast vårtig påskrislav S. condensatum påträffades.

Vid Mälarhusen fi nns fortfarande en del sanddyner och i kanten av sandblottorna borde grynig påskrislav kunna växa, men 
gör det inte.
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Löderup, Stora fl ygsandfältet
På 1800-talet planterades stor ytor av sand med tall för att binda sanden. Här och var fi nns dock fortfarande sandblottor 
där grynig påskrislav skulle kunna trivas. Igenväxningen får dock inte gå längre, snarare borde man öppna upp en del 
partier för att gynna sandlevande organismer.

Sandblottorna i på det Stora fl ygsandfältet är inte så många längre, men här och var fi nns förutsättningar för grynig påsk-
rislav, men då får det inte växa igen mera.

Löderup, Hagestad naturreservat, väster om Tygeå
I detta område är nästan alla sandområden tätt bevuxna med tall, bara några små gläntor med sandblottor fi nns strax 
väster om vägen ned till stranden. Dessa är inte helt idealiska för grynig påskrislav då platsen är alltför sluten, men 
eventuellt skulle platsen kunna öppnas upp något för att skapa bättre förhållanden.

Små sandblottor i tallskogen vid Hagestads naturreservat där grynig påskrislav skulle kunna växa.
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Öland
Böda, Böda kronopark, från Fagerrör till Böda sand
Längs med Bödabukten kust fi nns ett stort område med sandig tallskog. Fläckvis fi nns gläntor med sandblottor. Dessa 
är dock ofta till stor del bevuxna med marktäckande lavar, bl.a. vårtig påskrislav S. condensatum. Med lite störning 
skulle man dock kunna skapa goda förutsättningar för grynig påskrislav.



20

Besökta lokaler utan förutsättning att hysa grynig påskrislav

Blekinge
Sandviken, 300 m sydost om badplatsen
Längs med stranden fi nns bara ett smalt parti med öppen sand, i övrigt trängs strandvegetationen om utrymmet. För-
utsättningar saknas helt för grynig påskrislav.

Torhamn, 900 m norr om hamnen, Pysslingebacken
Detta område har sannolikt varit öppnare med fl er sandblottor. Idag är det dock alltför igenvuxet och är inte lämpligt 
för påskrislavar.

Dalarna
Rättvik, norra infarten till Rättviksheden
Detta öppna sandområde är öppet och sandigt, men de delar som har vegetation hyser enbart kärlväxter. Området 
skulle eventuellt kunna anpassas så att lavar och mossor trivs bättre, men då får körning med olika fordon upphöra 
och sanden lämnas något mer orörd.

I norra änden av Rättviksheden fi nns ett öppet sandområde, men det är i dag utnyttjat av olika motoraktiviteter och ser inte 
ut att lämpa sig för lavvegetation.

Mora, Alderängarna, Laxholmen
Strax utanför Mora ligger naturreservatet Alderängarna. Längs Österdalsälven fi nns ett större område med småblockig, 
sandig öppen terräng som hyser ett par arter av påskrislavar, dock inte grynig påskrislav. Området översvämmas tro-
ligen emellanåt och det är oklart om laven tål det. Vegetationen är dessutom alltför sluten för att förutsättningarna ska 
vara optimala för arten.



21

Laxholmen har inte det bästa förhållanden för grynig påskrislav, vegetationen är alltför sluten.

Särna, norr om Heden, halvön mellan Hedarfjorden och Kringelsfjorden.
Mitt i Österdalsälven ligger denna halvö, som är klädd med tallar. På både nord- och sydsidan av halvön fi nns en öpp-
nare bård med sand som vid älven sluttar ned i vattnet. Den låga strandbrinken är dock för utsatt för erosion och olika 
vattenstånd för att erbjuda gynnsamma förhållanden för grynig påskrislav eller andra lavar.

Den låga strandbrinken på denna halvö i Österdalsälven erbjuder tyvärr inte några stabila förhållanden för lavar, speciellt 
inte påskrislavar.
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Halland
Skummeslövstrand, runt reningsverket
Vid Skummeslövstrand fi nns kusttallskog på sandig mark och här trivs många arter bägarlavar och renlavar Cladonia 
spp. Marken täcks dock i så stor grad av dessa lavar och diverse mossor att inga lämpliga ytor återstår för grynig 
påskrislav.

Härjedalen
Ytterhogdal, sydost om samhället, vid och strax norr om skjutbanan
Strax utanför Ytterhogdal fi nns sandiga marker som blottas på ett par ställen. Vid skjutbanan störs marken regelbundet, 
men erbjuder trots det inga goda nischer för grynig påskrislav. Strax norr om skjutbana fi nns ytterliggare en öppen sandig 
plats som används som motorbana. Merparten av detta område är alltför uppkört för att passa grynig påskrislav.

Jämtland
Aspås, vid Långans strand, norr om Nävrans utlopp
Denna lokal besöktes för att det tidigare fanns öppna sandytor vid Nävrans strand. Själva stranden är dock alltför låg 
för att hysa lavar och ytorna längre från vattnet är idag bevuxna med ung och tät tallskog.

På denna plats utanför Ytterhogdal körs det för mycket för att grynig påskrislav ska kunna klara sig.

Aspås, vid bron över Långan, väg 339
Runt bron över Långan kunde stränderna längs ett parti av älven överblickas. Inga lämpliga platser för grynig påskrislav 
fi nns i anslutning till bron, vatten ståndet är alltför högt och stränderna inte tillräckligt höga.

Fors, Östra Bispgården, skjutbanan norr om Annedal
Vid skjutbana norr om Annedal är marken sandig och hålls eventuellt öppen av någon skytteförening. I dagsläget har 
dock vegetationen slutit sig för mycket och sly har tagit sig in på området. Sannolikt blir det också svårt att skapa den 
delikata balansen mellan öppet och slutet på en sådan här plats.

Fors, öster om Östra Bispgården
Ytterligare en skjutbana, eller övergiven skjutbana, fi nns öster om samhället. I och på skjutvallen fi nns lämpliga ytor för 
påskrislavar, men eftersom skjutbanor oftast saknar kontinuitet växer inte grynig påskrislav där. Liksom på föregående 
plats är det svårt att upprätta den rätta miljön och hålla den intakt på lång sikt, på ett ställe som detta.
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Vid denna skjutbana i skogen utanför Östra Bispgården fanns inte grynig påskrislav, eventuellt är skjutvallen för brant.

Fors, Skogskapellet
Vid Skogskapellet strax utanför Fors fi nns en del branta och höga vägslänter med sand i det övre markskiktet. Tyvärr 
var dessa alltför igenvuxna för att erbjuda goda förhållanden för påskrislavar.

Fors, Utanede, vid älven väster om Stighem
På denna plats vid Indalsälven är brinken sedan ett tag bevuxen med träd och erbjöd inga bra växtplatser för grynig 
påskrislav.

På strandbrinken vid Utanede har sly och unga träd vuxit upp på de annars lämpliga sandblottorna.

Fors, vid hängbron öster om Edesmoarna, västra sidan av Indalsälven
Vid hängbron öster om Edesmoarna fi nns, liksom vid Döda fallet, en brant och hög strandbrink. Tyvärr har den vid 
bron vuxit igen så att inga lämpliga ytor för påskrislavar fi nns. Möjligen skulle man kunna skapa bättre förhållanden, 
men dessa skulle behöva underhållas med jämna mellanrum. Det är dock oklart hur djup sand som fi nns i brinken.
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Längs med Hårkan, från väg 339 och söderut till Lit
Längs med Hårkan spanades ett längre avsnitt av älven av på fl era plaster längs älven västra strand. Överallt var vat-
tenståndet högt och strandbrinken låg. Inga lämpliga lokaler kunde därför hittas vid älven.

Skåne
Åhus, strax sydväst om Åhus
Söder om Åhus fi nns en längre sträcka sandig tallskog, delvis med gamla dyner. Merparten av dessa saknar sandblottor 
eller är bebyggda med sommarstugor. De få sanddyner som är kvar ligger mycket nära havet och är delvis bevuxna med 
strandgräs. Sandens naturliga rörelse är här alltför stark för att kunna erbjuda rätt förhållanden för grynig påskrislav.

Strax sydväst om Åhus ligger de blottade sanddynerna alltför öppet och nära havet för att vara lämpliga växtplatser för 
grynig påskrislav.

Öland
Öland, Bödakustens västra naturreservat
Längs en lång sträcka på västsidan av Ölands nordligaste del fi nns sandiga badstränder. Strax innanför stranden fi nns 
vidsträckta tallskogar med en del sandblottor. Tyvärr ligger dessa oftast alltför nära stranden och störs så kraftigt av 
badgäster att grynig påskrislav skulle ha svårt att klara sig på dessa ytor. Andra ytor är istället så igenvuxna att de inte 
är lämpliga av den anledningen. I princip borde dock goda förutsättningar gå att skapa i någon del av området. Det 
kanske kan fungera med hjälp av inhägnader.
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Övervakning av populationen i Högasand, Blekinge

I Högasand fi nns 12 mer eller mindre defi nierbara delpopulationer (se sid 10). Av dessa är bara fyra någorlunda stora. 
Tre av dessa, delpopulation 1, 5 och 6, har valts ut för regelbunden övervakning med hjälp av fotografering.
Delpopulation 1 kunde inte identifi eras exakt då dess permanentmarkering, en aluminiumstav, hade rykts upp ur mar-
ken och slängts åt sidan. Samma delpopulation övervakas dock nu åter, men inte exakt i samma läge som tidigare och 
värdena blir därför inte jämförbara.

Delpopulation 5 är identisk med en av två delpopulationer som övervakades 2002–2005 av Ivar Björegren inom 
ramen för fl oraväkteri av lavar (Björegren 2003). Delpopulation 6 har också valts ut och permanentmarkerats med en 
aluminiumstav.

En kvadratmeterruta med fast position av varje delpopulation har fotograferats (19 oktober 2007) från ett stativ med 
en Nikon D80 digitalkamera. Rutan delades upp i en fjärdedel och fotograferades separat för att få bättre förstoring 
och detaljrikedom, samt bättre kontroll på vad som händer i olika delar av kvadratmeterrutorna.

En fjärdedels ruta så som den fotograferats (t.v.) och med påskrislaven markerad i blått (t.h.).

Fotografi erna har analyserats i ett bildbehandlingprogram (Adobe Photoshop CS) där alla bålar av påskrislav markerats 
och därefter kunnat analyseras i programmet ImageJ. ImageJ kan beräkna ytor mycket exakt, i detta fall i kvadratcen-
timeter. För varje ruta fi nns således fyra värden som lagts samman. De beräknade värdena redovisas i tabell 2. Även 
värdena från 2002–2005 är medtagna i tabellen men de är sannolikt inte jämförbara med de från denna undersökning 
eftersom de beräknats på olika sätt.

Tabell 2. Ytan av grynig påskrislav i tre separata kvadratmeterrutor i cm2. Värdena från 2002-2005 är inte jämförbara 
med de från 2007.

År Delpop. 1 Delpop. 2 Delpop. 3 Summa

2002 (210) (101) –
2003 (256) (91) –
2004 (297) (82) –
2005 (239) (63) –
2007 538 156 782 1476
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De är dock medtagna för fullständighetens skull och för att visa hur populationen fl uktuerat under åren. Totalt beräknades 
ytan som täcktes av grynig påskrislav till 1476 cm2. Siffrorna är högre än de som redovisats vid tidigare uppskattningar, 
men det går tyvärr inte att dra några slutsatser av det då metoderna är olika. Metoden som används nu är dock mycket 
exakt och felmarginalen i dessa värden bör inte vara mer än ± 2 %. Under fem år i följd bör dessa populationer övervakas 
årligen för att få en bild av hur de utvecklas. Dessutom bör eventuella transplantationer också övervakas regelnundet, 
ev. fyra gånger det första året och därefter en gång om året.

Framtida åtgärder

Tre lokaler i landet innebär inte någon säker tillvaro på sikt. En av lokalerna, Svarthålsforsen, är dessutom mycket 
starkt hotad av erosion. Om arten ska ges en säkerställd tillvaro på sikt måste antalet lokaler öka. Givetvis fi nns even-
tuellt ytterligare lokaler i landet, men de allra fl esta av de lämpliga lokaler som besöktes saknade trots allt arten. Det är 
kostsamt att på vinst och förlust leta efter arten och eventuellt kan detta istället lösas genom lokala upprop i botaniska 
föreningar eller dylikt. Transplantationsförsök bör dock under alla omständigheter påbörjas och utvärderas för att se 
om detta kan vara en väg att öka antalet lokaler. Detta bör ske både inom de befi ntliga lokalerna och till nya lokaler. 
Transplantationsmetoden är mycket enkel och någon utprovning bör inte behövas. Man bör dock börja i mindre skala 
och öka efterhand om försöken faller väl ut. Dessutom måste förutsättningarna på de kända lokalerna göras så goda 
som möjligt för att gynna utvecklingen på dessa.
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Appendix 1. Undersökta lokaler där arten förekommer och lokaler där eftersök 
gjorts.

Lokal Miljö x-koordinat y-koordinat status

Kristianopel, Högasand Sanddyner i gles tallskog 6339228 1513622 Förekomst
Sandviken, 300 m SO om bad-
platsen

Sandstrand 6210443 1425444 Olämplig

Torhamn, 900 m N om hamnen 
(Pysslingebacken)

Sandig hed i öppen terräng 6219200 1503320 Olämplig

Torhamn, Sibbaboda, 1,2–1,3 
km N om Svanhalla hamn

Låga sanddyner med spridda tallar 6222275 1505021 Lämplig

V. Torsö, 300 m ONO hamnen Sandig tallskog vid havet 6208602 1428104 Lämplig
V. Torsö, 500 m O hamnen Sandig tallskog vid havet 6208459 1428328 Lämplig

Dalarna

Rättvik, norra infarten till Rätt-
viksheden

Sandtag 6755850 1467334 Lämplig?

Mora, Alderängarna, Laxhol-
men

Grusiga eller fi nblockiga stränder av 
Österdalsälven

6770407 1426041 Olämplig

Mora, Alderängarna, Lisshed. Sandig sluttning i barrskog 6771277 1424497 Lämplig
Mora, N om Alderängarna, N 
vägen mot Mora.

Sandig sluttning i barrskog, gammalt 
sanddtag?

6771040 1427850 Lämplig

Särna, N om Heden, halvön 
mellan Hedarfjorden och Kring-
elsfjorden.

Sandiga/grusiga älvstränder 6852674 1349718 Olämplig

Halland

Laholm, N om Mellbystrand, 
Höka fl ygsandfält

Kustdyner med gles tallskog 6270025 1324015 Lämplig

Skummesövstrand, runt renings-
verket

Sandig tallskog vid kusten 6261840 1321290 Olämplig?

Söndrum, Haverdal Tallskog vid kusten, sanddyner 6262902 1308904 Lämplig

Härjedalen

Lillhärdal, 500 m V om Stran-
dasmyrvallen.

Grusig brant av ås 6847993 1423126 Lämplig

Lillhärdal, Hokaberg Bäckdalgång med sandiga slänter 6839882 1428249 Lämplig
Ytterhogdal, SO om samhället, 
strax N skjutbanan.

Sandtag, motorbana 6895538 1456972 Olämplig

Ytterhogdal, SO om samhället, 
vid skjutbana.

Skjutbana 6895457 1457018 Olämplig

Jämtland

Aspås, vid Långans strand, N 
om Nävrans utlopp

Älvstränder 7030912 1440403 Olämplig
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Lokal Miljö x-koordinat y-koordinat status

Aspås, vid bron över Långan 
vid väg 339

Älvstränder 7039049 1434409 Olämplig

Fors, Annedal, Östra Bispgår-
den.

Sandfält 6987793 1543371 Lämplig

Fors, Döda fallet, Katastrofsan-
den

Igenväxande skjutbana 6993170 1536420 Förekomst

Fors, Döda fallet, Lökbergsrået, 
längs med Indalsälven.

Sandig brink vid älven 6993296 1536131 Förekomst

Fors, Döda fallet, NO om fallet Sandig brant i gles tallskog 6993982 1536184 Förekomst
Fors, Skogskapellet Delvis sandig slänt nedanför kyrko-

gården
6989179 1542361 Olämplig

Fors, Svarthålsforsen, öster 
kraftverket

Sandig brink utmed älven 6991177 1539056 Förekomst

Fors, Utanede, vid älven V om 
Stighem

Grusiga älvbrinkar 6981429 1544133 Olämplig

Fors, vid hängbron öster om 
Edesmoarna, västra sidan av 
Indalsälven

Strandbrink, igenvuxen 6991617 1537188 Olämplig

Fors, öster om Östra Bispgår-
den.

Gammal skjutbana med sandig 
brant?

6992509 1546166 Olämplig

Fors, Östra Bispgården, skjutba-
nan N om Annedal

Skjutbana 6988400 1546166 Olämplig

Häggenås, längs med Hårkan, 
från väg 339 och söderut till Lit

Älvstränder 7043369 1447605 Olämplig

Medelpad

Haverö, 2, 5 km S om Viken vid 
väg 314 mot Ytterhogdal

Stort återställt grustag 6916925 1467616 Lämplig

Skåne

Borrby, N om Mälarhusen 
strandbad

Öppna sanddyner i tallskog 6143428 1399302 Lämplig

Borrby, N om Mälarhusen 
strandbad

Öppna sanddyner i tallskog 614361 139939 Lämplig

Löderup Hagestad naturreser-
vat, V om Tygeå

Öppna sanddyner i tallskog 614361 139939 Lämplig

Löderup Stora fl ygsandfältet Små  öppna sandytor i strandnära 
tallskog

6139964 1395153 Lämplig

Åhus, strax SV Kustdyner utan träd 6197862 1404385 Olämplig
Åhus, S om Furuboda Kustdyner med gles tallskog 6190840 1400533 Lämplig
Åhus, S om Furuboda Kustdyner med gles tallskog 6190184 1400431 Lämplig

Öland

Böda, Böda kronopark, från 
Fagerrör till Böda sand

Öppna sanddyner i gles tallskog 635349 157756 Lämplig?

Bödakustens västra naturreser-
vat

Sandig kustskog med tall 634722 156967 Olämplig?
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