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Förord 
 
 

Inventeringen har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en 
satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt- växt- och djurliv och övriga 
ekosystemrelaterade miljömål. Målet är att antalet hotade arter ska reduceras med 30 % 
till 2015. 
Länsstyrelserna och Naturvårdsverket genomför åtgärdsprogram i samverkan och varje 
länsstyrelse har ansvar för att ta fram ett antal åtgärdsprogram för hotade arter som 
gäller nationellt. 
 
Denna inventering som genomförts under en dryg vecka i Västernorrlands län 
sommaren 2010 är ett steg för att förbättra kunskapen om utbredningen av arten liten 
aspgelélav i länet och riket.   
Liten apsgelélav hittades i flera av de objekt som besöktes genom denna inventering och 
länsstyrelsen fick ett bättre kunskapsunderlag för såväl skyddade områden och områden 
som är av intresse för naturvården. 
 
Rapporten och inventeringen har utförts av konsulterna Fredrik Jonsson och Ulrika 
Nordin, objektsurvalet har utförts av undertecknad i samråd med framförallt de 
tjänstemän som arbetar med områdesskydd.  Undertecknad har anpassat texten till 
länsstyrelsens publikationsmallar samt gjort det tillgängligt i de kanaler som 
länsstyrelsen har för rapporter av detta slag. 
 
 
Härnösand i april 2011 
 
Per  Sander 
Koordinator ÅGP 
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Inventering av liten aspgelélav i södra 

delarna av Västernorrlands län 2010 
 
 

 
 

    
Stora bilden visar aspar vid från Ovansjöåsen. Nedersta bilden till vänster visar småflikig brosklav Ramalina sinensis och till 
höger liten aspgelélav Collema curtisporum, båda på nedfallen asp vid Leringsåsen. 
 
 

Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin 
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Inledning 

År 2010 fastställdes åtgärdsprogrammet för hotade arter på asp i Norrland (Wikars & 

Hedenås 2010). Åtgärdsprogrammet har fokus på tre arter, nämligen aspbarkgnagare 

Xylitinus tremulicola, karelsk barkfluga Xylomya czekanovskii och liten aspgelélav Collema 

curtisporum. Syftet med denna inventering är att inom ramen för åtgärdsprogrammet öka 

kunskapen om utbredningen för liten aspgelélav i södra delarna av Västernorrlands län. Liten 

aspgelélav är sedan tidigare känd från ganska många växtplatser i norra delarna av länet 

samt även från närliggande delar av Gävleborgs län, men antalet kända fynd i Medelpad har 

varit mycket lågt. Inventeringen har finansierats av länsstyrelsen i Västernorrland via 

åtgärdsprogramsmedel från Naturvårdsverket. 

 

 

Metodik 

Per Sander och Pekka Bader på Länsstyrelsen i Västernorrland tog inför inventeringarna fram 

ett kartunderlag med ett antal asprika skogar i södra delarna av länet. Undertecknade gjorde 

fältbesök i några av dessa skogar under perioden 3-6 september 2010. I varje 

inventeringsobjekt genomsöktes lämpliga substrat (aspar) upp till ca 2,5 meters höjd på 

stammarna, samt nedfallna kvistar/grenar i de fall sådana fanns. Om nyligen nedfallna träd 

fanns genomsöktes hela stammarna från stambas till krona. I de fall där liten aspgelélav 

påträffas på ett träd registreras substratfaktorer såsom antal bålar, exponeringsriktning, 

bålarnas höjd på trädet, bålarnas vitalitet, trädets diameter och uppskattad ålder på trädet. 

Även biotopfaktorer angavs, t ex sluttningsriktning, fältskikt, biotoptyp etc. Även på lokaler 

där liten aspgelélav inte påträffades gjordes en utvärdering av lokalens lämplighet för arten. 

På grund av att liten aspgelélav ofta förekommer över 2,5 meters höjd, t ex på grenar i 

asparnas kronor, kan det inte uteslutas att liten aspgelélav kan förekomma i ett område 

även om den inte påträffats på stammarna. Utifrån asparnas ålder och barkens beskaffenhet 

högre upp på stammen, samt grovleken på grenarna i kronan kunde dock sannolikheten för 

att liten aspgelélav förekommer högre upp i träden anges.  En kort beskrivning av lokalerna 

(främst utifrån liten aspgelélavens krav) gjordes också, t ex asparnas konkurrens och 

framtidsutsikter samt eventuell föryngring. Utöver liten aspgelélav registrerades även andra 

rödlistade lavarter knutna till asp på lokalerna. Foton togs för att belysa särskilda miljöer 

eller substrat. Samtliga fynd av liten aspgelélav och andra intressanta arter koordinatsattes 

med GPS och fynduppgifter inkluderande substrat och biotop har rapporterats in till 

Artportalen.  

För 100-procentigt säker artbestämning krävs att små exemplar av laven insamlas för 

mikroskopering. Förväxlingsrisken är särskilt stor gentemot aspgelélav Collema 

subnigrescens, en art som också förekommer i regionen. Insamling gjordes endast på 

enstaka av alla förekomster inom ett område. Om populationen var liten gjordes ingen 

insamling, eller så samlades endast en eller ett fåtal apothecier av laven. 
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Resultat & Diskussion 

Totalt inventerades fyra lokalområden, ett i Ångermanland och tre i Medelpad. Alla områden 

innehöll rikligt med naturvärden knutna till asp och var lämpliga biotoper för liten 

aspgelélav. 

Liten aspgelélav hittades på sammanlagt 20 aspar fördelade på 7 lokaler. Samtliga lokaler 

låg i landskapet Medelpad. Det var två lokaler vid Sillmansåsen i Stöde församling, som här 

benämns Sillmansåsen 1 och 3. Det var Leringsåsen och Myråskullen i Torps fg., samt Västra 

och Östra Göransåsen och Ovansjöåsen i Borgsjö fg.  Fynd gjordes på friställda aspar på 

hyggen, vid lokar och i lövskogar, men majoriteten - 12 av fynden - gjordes i grandominerade 

skogar med varierande aspinslag. 

Åldern på asparna som den växte på uppskattades till mellan 90 och 140 år, med en 

medelålder på 112 år. Det stämmer väl in med mönstret från 2009 års inventering av liten 

aspgelélav i närliggande delar av norra Hälsingland (fynd redovisade på artportalen, 

www.artportalen.se) där asparna också var mellan 90 och 140 år gamla. Det stämmer även 

vad som anges i åtgärdsprogrammet för hotade arter på asp i Norrland, där man nämner 

intervallet 80-180 år (Wikars & Hedenås 2010). På 14 av de 20 träden sågs liten aspgelélav 

växa på mellan en till två meters höjd på stammarna, dvs den del av stammarna som är 

tillgänglig att granska när man står på marken. Den uppskattade medelåldern på dessa träd 

var 105 år, vilket är lägre än genomsnittet. Det verkar som om liten aspgelélav inte trivs lika 

bra på stammarnas nedersta delar när dessa blir alltför gamla och grovbarkiga. På sex av 

träden påträffades liten aspgelélav på nedfallna aspar. Den hade då nästan alltid växt uppe i 

kronan på den levande aspen innan den föll till marken. I aspkronorna satt den antingen på 

en gren, på stammen eller vid ett grenfäste. Medelåldern för dessa träd var högre (127 år) 

än genomsnittet. Det beror troligtvis på att det tar längre tid innan barkstrukturen blir 

tillräckligt grov för att passa liten aspgelélav uppe i kronan jämfört med på stammens nedre 

del. Samtliga fynd av liten aspgelélav på nedfallna aspar gjordes på hyggen. Det beror på att 

det är där som levande, fullt friska aspar lättast faller, oftast på grund av den ökade 

vindexponeringen efter att hygget tagits upp. Inne i slutna skogar dör ofta asparna först och 

står döda några år innan de faller. Då hinner troligtvis många av lavarna som växte på trädet 

dö bort innan trädet faller.  Ett problem när det gäller att hitta lavar på nedfallna aspar är att 

barken oftast gnags bort av älgar nästan omedelbart efter att trädet fallit. Lokalerna med 

liten aspgelélav är alla belägna mellan 289 – 400 meters höjd över havet. Det stämmer väl 

överens med förhållandena på lokalerna från norra Hälsingland, där den påträffades på 

mellan 288 – 429 meter över havet (endast undertecknades lokaler från 2009 års inventering 

är medtagna i jämförelsen). Liten aspgelélav är alltså inte påträffad på låg höjd över havet i 

denna del av Sverige, till skillnad mot i Norrbotten, där den kan växa på lägre nivå. Asparna 

som liten aspgelélav växte på var mellan 14 och 60 cm i brösthöjdsdiameter, i medeltal 38 

cm. 

 

 

http://www.artportalen.se/
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Tabell. Här redovisas samtliga fynd av liten aspgelélav. Läge, höjd över havet, uppskattad brösthöjdsdiameter (dbh), 

uppskattad trädålder, trädtillstånd, växtplats samt biotop anges. 

Lokal 
Försam- 
Ling H.Ö.H. 

Antal 
bålar Dbh Ålder Träd-tillstånd 

Växplats på 
trädet Biotop 

Ovansjöåsen Borgsjö 305 10 60 120 levande  stam intill lok 

Ovansjöåsen Borgsjö 306 1 22 120 levande  stam intill lok 

Västra Göransåsen Borgsjö 291 1 37 120 levande stam barrskog 

Östra Göransåsen Borgsjö 359 2 31 90 levande stam granskog 

Myråskullen Torp 351 5 50 140 nedfallet kronan hygge 

Myråskullen Torp 349 2 42 120 dött stam, 5-10 m upp hygge 

Leringsåsen Torp 380 10 28 90 levande stam lövskog 

Leringsåsen Torp 391 2 32 100 levande stam lövskog 

Leringsåsen Torp 388 2 27 90 levande stam lövskog 

Leringsåsen Torp 385 2 25 90 levande stam lövskog 

Leringsåsen Torp 397 
 

45 120 nedfallet gren hygge 

Leringsåsen Torp 390 1 45 120 låga grenfäste hygge 

Leringsåsen Torp 400 30 36 120 levande stam granskog 

Leringsåsen Torp 400 5 42 
 

Levande stam granskog 

Sillmansåsen Stöde 316 8 40 100 levande stam granskog 

Sillmansåsen Stöde 311 1 34 110 levande stam granskog 

Sillmansåsen Stöde 305 100 40 110 levande stam granskog 

Sillmansåsen Stöde 289 1 14 
 

levande stam blandskog 

Sillman 3 Stöde 321 1 60 140 nedfallet grenfäste hygge 

Sillman 3 Stöde 315 3 40 120 nedfallet gren hygge 

 

Att gynna liten aspgelélav 

Äldre granskog är ofta för tät och skuggig för att liten aspgelélav ska trivas längst ned på 

aspstammarna. Om asparna är tillräckligt gamla, från ca 120 år och uppåt, så kan dock arten 

växa högre upp på stammarna eller i kronorna. En mycket försiktig huggning, där man t ex 

öppnar upp små luckor eller gläntor kring asparna (gärna norr, nordost eller nordväst om 

träden) kan troligtvis gynna liten aspgelélav på lokaler med halvgammal (80-100-årig) asprik 

skog. Oftast är det dock inte nödvändigt, eftersom aspen hävdar sig rätt bra gentemot 

granarna genom att dess grenar piskar sönder granarnas toppar så att de inte klarar att växa 

upp och förbi aspkronorna. Bästa resultatet får man nog om man istället gallrar eller sköter 

yngre aspskogar, 20-80 år gamla, men sådana är tyvärr alltför sällsynta idag. Att helt friställa 

lite äldre aspar, såsom det sker på många hyggen, är inte att rekommendera, även om det 

givetvis är bättre än att asparna sågas ned. Om asparna är mycket gamla är det inte särskilt 

troligt att liten aspgelélav kommer att etablera sig på stammarnas nedre del vid en 

friställning, eftersom lavfloran på dessa aspar inte är särskilt ”flexibel”. Om det växer en 

skugg- och fuktgynnad lav- och mossflora på stammarna innan de friställs byts inte denna ut 

mot en ljusgynnad lavflora omedelbart efter friställning. Det är snarare så att lavarna och 

mossorna dör på sydsidorna av träden, men överlever på nordsidorna även om tillväxten 

stannar av. På sydsidorna följer en lång period utan att några lavar etablerar sig, varken ljus- 
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eller skuggynnade. Den öppna hyggesfasen riskerar också att följas av en alltför tät 

ungskogsfas. Vid friställning av aspar förloras också många aspar genom vindfällning.  

 

 
Vid Leringsåsen fanns det ett område med riktigt gamla aspar i en 30-40-årig ungskog. Aspstammarnas lavflora var torftig 
då många av de fuktkrävande/skuggtåliga arterna hade försvunnit eller minskat kraftigt under hyggesfasen, och inte särskilt 
många nya arter hade etablerat sig under den följande ungskogsfasen. Att friställa så gamla aspar är inte lämpligt. 

 

På många hyggen med friställda aspar eller aspgrupper blir aspföryngringen genom 

rotskott riklig. Dessa kan på sikt bli väldigt värdefulla miljöer, men då krävs att föryngringen 

skyddas mot betning, antingen genom en försvagning av klövviltstammen eller genom att 

man stängslar in områden. Efter ett antal år krävs sedan att dessa områden sköts för att 

gynna asparna, där är två viktiga åtgärder gallring och bortröjning av gran.  
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Schematisk bild över tänkbara växtplatser för liten aspgelélav på asp, från basen och upp till kronan. Bilden är tagen vid 
Floberget vid Ovansjöåsen, Borgsjö fg. 

Lämpliga växtplatser för liten 

aspgelélav uppe i en aspkrona; 

fårad bark på stammen, 

grenfästen med skrovlig bark, 

ovansidan av grov gren med 

fårad bark. 

Olämplig växtplats för 

liten aspgelélav; alltför 

slät bark högt upp på 

stammen. 

Lämplig växtplats för 

liten aspgelélav; grenärr 

med skrovlig bark. 

Olämplig växtplats för 

liten aspgelélav; alltför 

grov bark längst ned på 

stammen av gammal 

asp. 

Lämplig växtplats för 

liten aspgelélav; ”lagom” 

fårad bark på stammen. 
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Beskrivningar av de inventerade områdena 

 

Sillmansåsen 1 
Läge: Västernorrlands län, Medelpad, Sundsvall k:n, Stöde fg, Sillmansåsens nordsluttning, sydväst om Gimsjön, 11 km 
sydsydväst om Stöde k:a. Koordinater i rikets nät N 69112247, O1538217. 289 m.ö.h. Inventerat den 6 september 2010 av 
Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin. 
 

 
Karta över Sillmansåsen 1-3. 
 

Områdesbeskrivning 

Området som inventerades ligger norr om vändplanen, i en brant nordostvänd sluttning och 

det ingår i ett naturreservat. Skogen domineras av gran med inslag av tall, björk och 

framförallt asp. Bitvis är det rikligt med aspar. Skogens ålder uppskattas till ungefär 100 år 

och markvegetationen är av lågörttyp på frisk mark. I vissa områden är det blockigt. Asparna 

är omkring 100-110 år gamla, och varierar mellan 20 och 45 cm i brösthöjdsdiameter. 

Stammarna är fårade högt upp, nästan upp till kronan. Det är troligt att liten aspgelélav kan 

växa ända upp till kronorna, på grenfästen och liknande och på grövre grenar (10-15 cm 

diameter) i vissa aspkronor. Topparna på granarna som står intill asparna är sönderpiskade 

av aspgrenarna, men eventuellt kan en mycket försiktig gallring (ringbarkning) av gran göras.  

Liten aspgelélav påträffades på fyra aspar. På en av asparna räknades ett 100-tal bålar in, 

och de växte runt hela stammen utom rakt mot söder. Bålarna såg dock inte särskilt 

Sillmansåsen 3, 

numera hygge 

Sillmansåsen 1 

Sillmansåsen 2 
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välmående ut. Asparna med liten aspgelélav hade brösthöjdsdiametrar på 14, 34, 40 och 40 

cm och åldern uppskattades till 100-110 år.  

På tre aspar påträffades den sällsynta svampen Caliciopsis calicioides. 

 

Artlista 

Alectoria sarmentosa, garnlav, NT gran 

Collema curtisporum, liten aspgelélav, VU på fyra aspar 

Collema furfuraceum, stiftgelélav, NT på asp 

Leptogium saturninum, skinnlav, S Asp 

Lobaria pulmonaria, lunglav, NT på aspar och gran under asp 

Nephroma parile, bårdlav, S Asp 

Parmeliella triptophylla, korallblylav, S på aspar 

Caliciopsis calicioides på tre aspar 

 

Sillsmansåsen 2 
Läge: Västernorrlands län, Medelpad, Sundsvall k:n, Stöde fg. Mellan Sillmansåsen och Kyrktjärnen, sydväst om Gimsjön, 11 
km sydsydväst Stöde k:a. Koordinater i rikets nät N 6912482, O 1537060. 328 m.ö.h. Inventerat den 6 september 2010 av 
Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin. 

 

Områdesbeskrivning 

I detta område har man sparat sex 

grova gamla aspar på ett hygge 

(numera ungskog). Asparna är mellan 

40 och 70 cm grova (brösthöjds-

diameter), och åldern uppskattas till 

mellan 120 och 130 år. På asparna 

finns gott om hackspetthål och vid 

inventeringstillfället hördes en 

gråspett ropa. Nu finns där en mycket 

rik aspföryngring med 3-4 meter höga 

aspar (se bild till höger), som alltså bör 

ha klarat sig över beteshöjden. Det 

vore värdefullt om området kunde 

skötas för att gynna lövet och komplettera det närliggande reservatet. Flera liknande 

trädgrupper finns i närområdet. 

Artlista 

Lobaria pulmonaria, lunglav, NT asp 

Leptogium saturninum, skinnlav, S asp 

Lobaria pulmonaria, lunglav, NT asp 

Ramalina sinensis, småflikig brosklav, NT asp 

 

Sillmansåsen 3 
Läge: Västernorrlands län, Medelpad, Sundsvall k:n, Stöde fg. Mellan Sillmansåsen och Kyrktjärnen, sydväst om Gimsjön, 11 

km sydsydväst Stöde k:a. Koordinater i rikets nät N 6912723, O 1537355. 321 m.ö.h. Inventerat den 6 september 2010 av 

Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin. 
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Områdesbeskrivning 

Här finns ett ca 5 år gammalt hygge. Ute på hygget finns enstaka kvarlämnade aspar, och i 

kanten mot en ungskog finns en större grupp om ett 100-tal aspar som man sparat vid 

avverkningen. De aspar som stått i kanten av denna dunge, med ena sidan exponerad mot 

den nu ca 25 år gamla ungskogen, har utvecklat en fin lavflora. På en av dessa aspar växte 

över 100 bålar med läderlappslav. Många av träden i aspgruppen var mellan 20 och 50 cm i 

brösthöjdsdiameter och åldern uppskattades till 120-130 år. Ute på hygget hade några aspar 

fallit, och på två av dessa nedfallna aspar hittades liten aspgelélav. Den ena av de fallna 

asparna var grövre och äldre, 60 cm dbh och ca 140 år. Där växte liten aspgelélav på ganska 

slät bark ca 15 m upp i aspen vid ett grenfäste. På den andra aspen växte liten aspgelélav på 

ovansidan av en grov gren (20 cm diameter) i nedre delen av kronan. 

 

 
Sillmansåsen 3. I bakgrunden syns aspdungen med 100-talet sparade aspar. På hygget i förgrunden hittades liten aspgelélav 
på två nedfallna aspar. 

 

Artlista 

Bacidia rosellizans, blek lundlav, DD asp 

Collema curtisporum, liten aspgelélav, VU på två aspar 

Collema nigrescens, läderlappslav, NT asp 

Lobaria pulmonaria, lunglav, NT på minst fyra aspar 

Parmeliella triptophylla, korallblylav, S på minst tre aspar 

Phlyctis argena, blemlav asp 
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Leringsåsen 
Läge: Västernorrlands län, Medelpad, Ånge k:n, Torp fg, Leringsåsens nordsluttning, knappt 3 km väster om Sör-Leringen, ca 

17 km norr om Torps k:a. Koordinater i rikets nät, N 6946069, O 1525441. 380 m.ö.h. Inventerat den 5 september 2010 av 

Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin. 

 

 
Karta över Myråskullen i norra delen och Leringsåsen i södra delen. 

 

Områdesbeskrivning 

Det inventerade området hyser många skiftande 

biotoptyper. Längst i nordväst utgörs skogen av en 

gles aspskog där all gran har huggits bort för några få 

år sedan (delområde 1 på kartan ovan). Asparna är 

uppskattningsvis 90-110 år gamla och varierar i 

grovlek mellan ca 20 – 50 cm i diameter i brösthöjd. 

De flesta aspar har grovt fårad bark endast på den 

nedersta delen av stammen, övriga delar av stammen 

och kronan är så slätbarkig att dessa delar inte är 

lämpliga för liten aspgelélav. Liten aspgelélav hittades 

på fyra aspar i detta område, två av asparna stod 20 

m in i skogen och två stod i kanten mellan aspskogen och den ca 20-åriga granungskogen i 

norr (se bild ovan till höger). Asparna längs med denna kant hade en rik gelélavsflora med 

läderlappslav, stiftglelélav och liten aspgelélav. Troligtvis har arterna gynnats av det ökade 

ljusinsläpp som uppstått då skogen nordväst om asparna avverkades. I övriga delar av den 

glesa aspskogen hittade vi endast ett fåtal gelélavar. Många av dessa såg lite gulnade och 

Myråskullen 

Leringsåsen 

1 

2 3 

4 
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fragmenterade ut och har troligtvis tagit skada av alltför stor solinstrålning/torka. Lunglav 

förekom på många aspar i området. Området bör hägnas in för att skapa förutsättningar för 

asprotskotten att nå över beteshöjd. 

Söder om aspskogen finns en ca 40-årig tät grandominerad ungskog med inslag av riktigt 

grova kvarlämnade aspar (delområde 2). De flesta aspar var runt 60 cm i brösthöjdsdiameter 

och uppskattningsvis 120-150 år gamla. På sydsidan av stammarna var lavfloran 

förvånansvärt torftig eller obefintlig. Lavarna har troligen dött bort i samband med att 

asparna friställdes, och trots att lång tid gått sedan avverkning har stammarna inte 

återkoloniserats. På norra sidan av stammarna växer skuggtåliga och fuktgynnade arter som 

korallblylav och lunglav. På många träd har också den typiska aspfloran ersatts av trivialare 

surbarksarter som skrynkellav och blåslav. Tyvärr riskerar detta öde även drabba asparna i 

den glesa aspskogen i norr, pga att den kraftiga borthuggningen av gran ger ett totalt 

ekosystemskifte från fukthållande granaspskog till nästintill hyggeslika förhållanden. 

Förutom att bidra med ett fuktigt lokalklimat så förhindrar granarna även att surt regn 

hamnar på aspstammarna.  

Längre österut blir den genomhuggna aspgranskogen mer varierande (delområde 3). 

Även här har alla granar huggits bort, men här finns en blandning av yngre (90-110 år) och 

äldre aspar (120-150 år). De äldre asparna är ofta grova och har grova grenar i kronan. 

Barken är fårad högt upp och träden är således lämpliga substrat för liten aspgelélav. I denna 

del har många av de friställda asparna och tallarna ramlat efter avverkningen av granar. Liten 

aspgelélav hittades 12 respektive 15 meter upp i två nyligen fallna aspar. 

I östra delen av Leringsåsen finns gammal fuktig granskog. I den fuktiga miljön trivs lavar som kattfotslav Arthonia 
leuocpellea (överst till höger) och smalskaftslav Cybebe gracilenta (nederst till höger) mycket bra. 
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Öster om denna skog vidtar så en gammal granskog där aspar finns i små grupper 

(delområde 4). En bäck rinner genom området och det finns även flera fuktstråk, marken är 

friskfuktig eller fuktig och fältskiktet är av lågörttyp.  

Det nordsluttande läget kombinerat med markfuktigheten och granskogens fukthållande 

förmåga gör här att lokalklimatet är extremt fuktigt och området hyser höga naturvärden. 

Granarna är inte extremt gamla, oftast 100-130 år, men det finns inslag av ännu äldre 

granar. Fuktkrävande arter, t ex mjölig dropplav och smalskaftslav som i normala fall oftast 

förekommer vid stammarnas nedre delar, kan här beskådas i ögonhöjd eller ännu högre.  

Detta område innehåller många skyddsvärda arter. På aspar märks fuktigheten genom 

förekomst av guldfärgsalg, lunglavsknapp och västlig njurlav. Västlig njurlav är en sydlig art 

som trivs bäst i fuktiga, suboceaniska områden. Den är tidigare bara känd från ett par lokaler 

i Västernorrlands län.  

 

 
Aspar i fuktiga lägen i granskogen vid Leringsåsen. På den främre aspen syns blemlav (vitaktig) och lunglav. På den bortre, 
högra aspen täcker korallblylav (gråbrun i färgen) stora delar av ovansidan på den lutande aspen. På den aspen växer också 
västlig njurlav Nephroma laevigatum. 
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Fyra arter i granskogen vid Leringsåsen. Överst till vänster västlig njurlav Nephroma laevigatum, överst till höger 
guldfärgsalg Trentepohlia aurea, båda fuktighetskrävande arter på aspar. Nederst till vänster den sydliga arten limsvamp 
Bulgaria inquinans på färsk björklåga och koralltaggsvamp Hericium coralloides på nedbruten björklåga. 
 

Artlista 
 
Alger 
Trentepohlia aurea, guldfärgsalg asp 
 
Lavar 
Arthonia incarnata, mörk rödprick, VU gran 

Arthonia leucopellaea, kattfotslav, s gran 

Bacidia rosellizans, blek lundlav, DD på två aspar 

Chaenotheca gracilenta, smalskaftslav, VU björk 

Cliostomum leprosum, mjölig dropplav, NT gran 

Collema curtisporum, liten aspgelélav, VU på 8 aspar 
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Collema furfuraceum, stiftgelélav, NT på aspar 

Collema nigrescens, läderlappslav, NT på minst 15 aspar 

Collema occultatum var. occultatum, skorpgelélav, NT gran 

Lecanactis abietina, gammelgranslav, s gran 

Lecanora impudens, allékantlav, VU på minst 3 aspar 

Leptogium saturninum, skinnlav, s asp 

Leptogium teretiusculum, dvärgtufs, S på asp 

Lobaria pulmonaria, lunglav, NT på asp, gran och rönn 

Lobaria scrobiculata, skrovellav, NT på två aspar 

Lopadium disciforme, barkkornlav, S gran 

Megaspora verrucosa, falsk porlav på tre aspar 

Nephroma laevigatum, västlig njurlav, NT asp 

Nephroma parile, bårdlav, s på aspar och rönn 

Parmeliella triptophylla, korallblylav, s på aspar 

Plectocarpon lichenum, lunglavsknapp, VU på tre aspar 

Ramalina sinensis, småflikig brosklav, NT på tre aspar 

  Mossor 
 Hylocomiastrum umbratum, mörk husmossa, s på marken 

  Svampar 
 Amylocystis lapponica, lappticka, VU gran 

Bulgaria inquinans, limsvamp björklåga 

Fomitopsis rosea, rosenticka, NT gran 

Hericium coralloides, koralltaggsvamp, NT björklåga 

Phellinus populicola, stor aspticka, NT på sex aspar 

Trichia decipiens, gul ullklubba gran 

Perichaena corticalis, myxomycet på asplåga 

 

 
Läderlappslav Collema nigrescens trivdes utomordentligt den nordvästexponerade kanten mot ungskogen vid Leringsåsen. 
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Myråskullen 
Läge: Västernorrlands län, Medelpad, Ånge k:n, Torps fg, Myråskullens höjdplatå, 3 km väster om Sör-Leringen, 17 km norr 
om Torps k:a. Koordinater i rikets nät N 6946513, O 1525220. 349 m.ö.h. Inventerat den 5 september 2010 av Fredrik 
Jonsson & Ulrika Nordin. 
 

Områdesbeskrivning 

Här finns ett mindre område med kvarlämnade aspar på ett hygge. Totalt har ett 20-tal grova 

aspar lämnats, men tyvärr har flertalet av dem dött eller är döende. Enligt Wikars (preliminär 

rapport över inventering av vedskalbaggar) beror det på angrepp av gråbandad barkbock och 

honungsskivling. Liten aspgelélav påträffades på två aspar. Det ena fyndet gjordes på 

nedfallna barksjok från en nyligen död, stående asp. Det andra fyndet gjordes i en nedfallen 

asptopp, se bild nedan.  

 
Här pekar jag mot två bålar av liten aspgelélav på en nedfallen asptopp. Bålarna växer på stammen intill grenarnas 
fästpunkter. Aspen står i en friställd aspgrupp där många av asparna har dött. 

 

Artlista 
Lavar 
Anaptychia ciliaris, allélav asp 

Bacidia rosellizans, blek lundlav, DD på två aspar 

Collema curtisporum, liten aspgelélav, VU på två aspar 

Collema furfuraceum, stiftgelélav, NT på minst fyra aspar 

Lecanora impudens, allèkantlav, VU asp 

Lobaria pulmonaria, lunglav, NT på minst fem aspar 

Pachyphiale fagicola, kronlav Asp 

Parmeliella triptophylla, korallblylav, s aspar 

Ramalina sinensis, småflikig brosklav, NT asp 
 
Svampar 
Inonotus rheades, rävticka, s asp 
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Västra Göransåsen 
Läge: Västernorrlands län, Medelpad, Ånge k:n, Borgsjö fg. Västra Göransåsen, Hästbergets västsluttning, 6 km sydväst om 
Ånge. Koordinater i rikets nät, N 6928507, O 1489590. 290 m.ö.h. Inventerat den 4 september 2010 av Fredrik Jonsson & 
Ulrika Nordin. 

 
Karta över Ovansjöåsen, Västra och Östra Göransåsen söder om Ånge. 
 

Områdesbeskrivning 

Det inventerade området är inom reservatsförslaget. Området sluttar svagt åt väster. I den 

nedre, västra delen är marken friskfuktig, längre upp blir marken frisk. Markvegetationen är 

vanligtvis av lågörttyp, men det finns även områden med blåbärstyp. Gran är det vanligaste 

trädslaget, men inslaget av tall, björk och asp är ganska stort. Det mesta av skogen är ca 120 

år gammal och har troligen uppkommit efter en brand. Det finns gott om 

dimensionsavverkningsstubbar av tall, och det är brandspår på många av dessa.  

Klimatet är fuktigt, arter som tyder på det är framförallt guldfärgsalg och lunglavsknapp. I 

området finns hundratals aspar och på asparna växer ett lunglav-blemlavssamhälle med 

lunglav på de flesta aspar. Även blemlav och korallblylav är rikliga. Lunglavsknapp på lunglav 

sågs främst på aspar och på granar som växer under asparna, men även på sälg och en björk 

(i ett savflöde på björken). Många av asparna är mellan 30 och 80 cm i brösthöjdsdiameter, 

och åldern uppskattas till 100-140 år. Asparnas kronor är troligtvis bra som växtplatser för 

liten aspgelélav. Nere på stammarna är det förmodligen alldeles för mörkt liten aspgelélav 

och vid inventeringen hittades endast en bål på sydsidan av en aspstam. 

 

Östra Göransåsen 

Västra Göransåsen 

Ovansjöåsen 
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I den täta granskogen i Västra Göransåen är de nedersta delarna av aspstammarna för mörka för liten aspgelélav. Uppe i 
aspkronorna är det dock säkerligen en mycket fin miljö för arten. 

Arter 
Alger 
Trentepohlia aurea, guldfärgsalg,  Asp 
 
Kärlväxter 
Goodyera repens, knärot, NT 

  
Lavar 
Alectoria sarmentosa, garnlav, NT Gran 

Chaenotheca brachypoda, gulnål, S Asp 

Collema curtisporum, liten aspgelélav, VU Asp 

Collema furfuraceum, stiftgelélav, NT på minst tre aspar 

Hypocenomyce castaneocinerea, mörk kolflarnlav, NT Tall 

Leptogium saturninum, skinnlav, S Asp 

Leptogium subtile, dvärgskinnlav Sälg 

Lobaria pulmonaria, lunglav, NT på asp, gråal, björk, sälg och gran 

Nephroma bellum, stuplav, S Asp 

Nephroma parile, bårdlav, S Asp 

Nephroma resupinatum, luddlav, S Björk 

Parmeliella triptophylla, korallblylav, S på asp, gråal och björk 

Phlyctis argena, blemlav Asp 

Plectocarpon lichenum, lunglavsknapp, VU på två aspar, tre granar, björk och sälg 

Ramalina sinensis, småflikig brosklav, NT Asp 
 
Svampar 
Amylocystis lapponica, lappticka, VU på tre granlågor 

Fomitopsis rosea, rosenticka, NT på fyra granlågor 

Phellinus ferrugineofuscus, ullticka, NT på två granlågor 

Phellinus pini, tallticka, NT tall 

Phellinus populicola, stor aspticka, NT asp 
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Östra Göransåsen 
Läge: Västernorrlands län, Medelpad, Ånge k:n, Borgsjö fg, Östra Göransåsen, Hästbergets nordsluttning, nordost om 

Hällorna, 5 km söder om Ånge. Inventerat den 6 september 2010 av Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin. 

 

Områdesbeskrivning 

Området sluttar svagt åt norr. I nordost finns ca 150 år gammal tallskog med spridda 

urskogsrester i form av grova högstubbar med brandspår (se bild nedan). I stora delar av 

reservatet dominerar dock ca 120 år gammal granskog, oftast av frisk lågörttyp. Glasbjörk, 

asp och tall är också vanliga i reservatet, medan sälg och rönn förekommer sparsamt. I norra 

delen är inslaget av asp sparsamt, men de aspar som finns är gamla och spärrgreniga, ca 

140-150 år. Längre söderut är aspinslaget högre, men asparna är något yngre, 100-120 år, 

men ändå rejält grova, 40-70 cm i dbh. Brandspår och dimensionsavverkningsstubbar finns 

spridda över hela området, men är vanligast i norr. Granlågor med ullticka, rosenticka och 

lappticka är ganska vanligt förekommande.  

Det är möjligt att liten aspgelélav förekommer i kronorna på de gamla asparna, men 

kunde inte påträffats i denna miljö. I denna typ av sluten skog faller sällan några aspar eller 

grova grenar på aspar, så det är sällan man får tillfälle att kontrollera vilka arter som växer i 

aspkronorna. Två små exemplar hittades dock på en aspstam i nordvästra delen.  

Lokalklimatet är ganska fuktigt i området, särskilt i centrala och västra delarna. 

Fuktkrävande arter som förekommer där är guldfärgsalg och aspfjädermossa. I övrigt märks 

den fuktiga miljön på att Lobarion-samhället (i form av lunglav, stuplav och luddlav) 

förekommer rikligt i området på både granar under aspar och på själva asparna. På marken 

dominerar mossor, fältskiktet är sparsamt, oftast lågörttyp, men även blåbärstyp är vanligt. 

Det enda trädslag som föryngrar sig är gran.  
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Aspfjädermossa Neckera pennata på en asp vid Östra Göransåsen. 
 

Artlista 
Alger 
Trentepohlia aurea, guldfärgsalg  på tre aspar 
 
Kärlväxter 
Goodyera repens, knärot, NT på marken 
 
Lavar 
Alectoria sarmentosa, garnlav, NT gran 

Chaenotheca gracilenta, smalskaftslav, VU på två björkar 

Collema curtisporum, liten aspgelélav, VU på en asp 

Collema furfuraceum, stiftgelélav, NT på aspar 

Collema nigrescens, läderlappslav, NT på två aspar 

Hypocenomyce castaneocinerea, mörk kolflarnlav, NT tall 

Leptogium saturninum, skinnlav, S asp 

Leptogium teretiusculum, dvärgtufs, S asp 

Lobaria pulmonaria, lunglav, NT på aspar och gran 

Nephroma bellum, stuplav, S asp 

Nephroma parile, bårdlav, S asp 

Nephroma resupinatum, luddlav, S asp 

Parmeliella triptophylla, korallblylav, S asp 
 
Mossor 

 Neckera pennata, aspfjädermossa, NT på två aspar 

  Svampar 
 Amylocystis lapponica, lappticka, VU På granlåga 

Fomitopsis rosea, rosenticka, NT på granlåga 

Phellinus ferrugineofuscus, ullticka, NT på granlåga 

Phellinus populicola, stor aspticka, NT asp 
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Ovansjöåsen 
Läge: Västernorrlands län, Medelpad, Ånge k:n, Borgsjö fg. Ovansjöåsens nordostsluttning, 4 km sydost om Alby, 20 km 

sydväst om Borgsjö k:a. Koordinater i rikets nät, N 6928113, O 1485956. 317 m.ö.h. Inventerat den 4 september 2010 av 

Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin 

 

Delområde 1. Vid N 6928113, 1485956 

Här har man lämnat ett 20-tal aspar på ett 15-20 år gammalt hygge. Asparna är ungefär 100-

120 år gamla och 35-55 cm i brösthöjdsdiameter. På de flesta aspar förekommer skinnlav, 

allékantlav och stiftgelélav och de ökar för närvarande i antal på träden. På ett par aspar har 

rosettgelélav etablerat sig, troligen har de kommit uppifrån någon aspkrona och etablerat sig 

efter att hygget tagits upp. Föryngringen av aspar är god, men är tyvärr helt nedbetad och 

runtom aspdungen växer granskogen upp fort. På dimensionsavverkningsstubbar av tall 

finns brandspår. Sammanfattningsvis en positiv utveckling av lavfloran på de kvarlämnade 

asparna, men tyvärr ingen föryngring av asp som kommer över beteshöjd, och risk för att 

framtiden blir mörk för asparna på grund av uppväxande granskog. 

 

Delområde 2. Vid N 6928084, O 1486200 

Detta delområde består av stora kvarlämnade hänsynsytor med aspar som är mellan 20 och 

100 cm grova i brösthöjdsdiametrar. Det handlar alltså om en del riktiga jätteaspar. Det finns 

också inslag av björk och gran, och i vissa delar finns en mycket kraftig föryngring av gran. 

Det finns också del ganska grova sälgar. I hänsynsytornas centrala delar finns uttorkade 

vätar/lokar. Troligen har området tidigare varit fuktigare mark med vattenfyllda vätar, men 

numera är marken friskfuktig, och ofta örtrik och liljekonvallj Convallaria majalis är vanlig. 

Det är lite svårt att förstå varför marken har blivit torrare. Endast på ett ställe finns ett dike. 

Eventuellt kan dock vägen och dess diken ha haft viss påverkan. Även hygget kan kanske på 

något sätt ha påverkat hydrologin i området. I vissa partier finns det ganska gott om yngre 

asp som kräver skötsel för att utvecklas på rätt sätt, t ex borthuggning av gran och 

stängsling. Många av de lite äldre asparna är döda eller döende. Varför dessa aspar, vars 

ålder uppskattas till 130-160 år, dör är okänt. Kanske har de påverkats i samband med 

friställningen eller så dör de helt enkelt av ålder.  

Lavfloran på de gamla asparna innhåller en del intressanta inslag. På flera aspar 

påträffades klotterlaven Opegrapha varia, som är mycket sällsynt så här långt norrut i 

landet. Den är dock funnen i närliggande Lindmoren i norra Hälsingland. Ett annat sydligt 

inslag var de plattickor som växte på asplågor i området. På en grov asp (95 cm dbh) växte 

den sällsynta rynkmusslingen. Lavfloran på de gamla sälgarna var ovanligt rik, med rosa 

skärelav, vitpudrad svartspik och den sydliga parknållaven.  

Liten aspgelélav sågs på två aspar, båda stod intill uttorkade vätar, och vid den ena aspen 

finns ett färskt hygge alldeles intill trädet.  
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Rynkmussling  Lentinellus vulpinus på grov asp i hänsynsyta på Ovansjöåsen. 
 

Arter 
Lavar 
Bryoria nadvornikiana, violettgrå tagellav, NT gran 

Chaenotheca brachypoda, gulnål, s asp 

Chaenotheca chlorella, kornig nållav, s sälg 

Chaenotheca hispidula, parknållav, NT sälg 

Chaenotheca laevigata, nordlig nållav, NT på sälg 

Chaenothecopsis viridialba, vitpudrad svartspik, NT sälg 

Chrysothrix candelaris, gulmjöl,  på sälgar 

Collema curtisporum, liten aspgelélav, VU på två aspar 

Collema fragrans, rosettgelélav, EN på två aspar 

Collema furfuraceum, stiftgelélav, NT på minst 11 aspar 

Collema nigrescens, läderlappslav, NT asp 

Collema occultatum var. occultatum, skorpgelélav, NT sälg 

Lecanora impudens, allékantlav, VU på minst 11 aspar 

Leptogium saturninum, skinnlav, s på aspar 

Leptogium teretiusculum, dvärgtufs, s på aspar 

Lobaria pulmonaria, lunglav, NT på aspar, sälgar, rönn och gran 

Nephroma bellum, stuplav, s sälg 

Nephroma parile, bårdlav, s asp och sälg 

Nephroma resupinatum, luddlav, s på sälg och asp 

Opegrapha varia, klotterlav på tre aspar 

Pachyphiale fagicola, kronlav asp 

Parmeliella triptophylla, korallblylav, s på aspar 

Phlyctis argena, blemlav asp 

Schismatomma pericleum, rosa skärelav, NT på fyra sälgar 
Svampar 
Ganoderma lipsiense, platticka  asp 

Lentinellus vulpinus, rynkmussling  Asp 

Phellinus populicola, stor aspticka, NT asp 
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Smaltjärnen 
Läge: Västernorrlands län, Ångermanland, Härnösands k:n, Högsjö fg. Smaltjärnsbergets sydvästsluttning, nordväst om 
Storsela, 16 km västnordväst om Högsjö kyrka. Koordinater i rikets nät N 6969949, O 1590929. 246 m.ö.h. 
 

 

 

Smaltjärnsberget har sydsydvästvända, granskogsklädda sluttningar. I granskogen finns ett 

sparsamt inslag av asp och vårtbjörk. De flesta granar är 80-110 år gamla, men det finns även 

spridda 120-150 åriga träd. Många av asparna som växer i skogen står i ganska mörka lägen 

trots det sydvända läget. De flesta aspar på berget är bara 80-100 år gamla. Här och där finns 

fuktstråk som ger bördigare mark med lågörtvegetation. Ett sådant område finns i en svacka 

mellan bergets två toppar, där det vid ett källflöde står en del riktigt grova aspar, 60-70 cm i 

brösthöjdsdiameter. Dessa aspar är också något äldre, ca 120 år. Det mesta av berget verkar 

ha legat under högsta kustlinjen, och klapperstensfält finns spridda i området. Vid 

klapperstensfälten finns även aspar i ljusare lägen.  

Vid N 6970606, O 1590703 finns rikligt med aspar, 20-45 cm i brösthöjdsdiameter och 100-

120 år. De står i en granskog av lågörttyp, och de pågår en viss självgallring av asparna, men 

de grövre asparna (30-45 cm dbh) klarar konkurrensen mot granarna ganska bra. 

Framtidsutsikterna för dessa aspar är ganska goda, men nu finns mest skinnlav på träden. 

Aspgelélav och stor aspticka är två arter som förekommer i området, men de är inte vanliga. 

 Uppe på berget väster om Klingermyran finns en lövbränna som ställvis är aspdominerad. 

Asparna står där i öppna lägen, och lavfloran är rik och ljusgynnad med arter som aspgelélav, 

småflikig brosklav och allélav.  
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Väster om Klingermyran finns en ljusöppen aspdominerad skog. Lavfloran är rik med ljusgynnade arter. 

 

Troligen ligger området på för låg höjd över havet, är möjligen för torrt och kanske är 

asparna också för unga för liten aspgelélav.  
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