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Omslagsbild: Brosklav, Ramalina fraxinea 
Alla bilder i rapporten är tagna av författaren 

Kartor © Lantmäteriet 2006 
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Sammanfattning 
	

Av de 14 inventerade lokalernas alléer, parker eller gårdars träd, bedömdes tio ha 
höga naturvärden. Ingen av lokalerna når upp till högsta naturvärdesklass. 
Naturvärdena har bedömts huvudsakligen utifrån lavfloran på träden, d v s 
epifytiska lavar. Liksom i skogslandskapet känner man sedan länge till vilka arter 
som är känsliga för luftföroreningar, vilka som är gynnade av dammimpregnering 
och vilka arter som trivs bäst på gamla respektive unga träd. Tillsammans med de 
rödlistade arterna har så kallade signal- eller indikatorarter tagits fram. I Gävleborg 
kan några arter vara särskilt betydelsefulla att söka efter, bl. a lönnlav Bacidia 
rubella, dagglav Physconia distorta, hagelporlav Pertusaria cocoodes och 
krimmellavar Rinodina spp. Naturvärdesklasserna bygger på förekomsten av gamla 
träd och epifytiska lavar och vedlevande svampar. Två mått har använts, kvantiteten 
av lavsamhällen som är karaktäristiska för de inventerade miljöerna samt förekomst 
av rödlistade arter. Ingen av de inventerade områdena hade fler rödlistade arter än 
en art, vilket ger vissa indikationer.  
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Klassning av lokalernas biologiska värden 
 
 

Objektnr Namn Prioritet Bedömnings- 
klass 

Kommun 

1 Gysinge 1 II Sandviken 
2 Österfärnebo 1 II Sandviken 
3 Grönsinka bruk 2 III Sandviken 
4 Gammelstilla bruk 1 III Hofors 
5 Hammarby 1 IV Sandviken 
6 Högbo bruk 1 II Sandviken 
7 Forsbacka Herrgård 1 III Gävle 
8 Mackmyra bruk 1 III Gävle 
9 Tolvfors bruk 1 II Gävle 

10 Boulognerskogen 2  Gävle 
11 Holmsund herrgård 1 II Gävle 
12 Flerängs herrgård 1 II Gävle 
13 Oslättfors 1 II Gävle 
14 Wij Trädgårdar 1 II Ockelbo 
15 Axmars bruk 1 II Gävle 
16 Långvinds bruk 1 II Hudiksvall 

 
 
	
	
	
	
	
	

 
Klassificering 
 
Klass I Flera rödlistade arter, varav en bör vara hotad 
Klass II Rödlistade arter förekommer eller stor artrikedom 
Klass III Måttligt artrikt och strukturer som gör att träden kommer att  

utvecklas 
Klass IV Artfattigt eller saknad av signalarter, påverkad 
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Bakgrund 
Denna inventering utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg inom ramen för Åtgärdsprogram för 
skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Syftet med inventeringen var att den biologiska kunskapen om miljöer knutna 
till skyddsvärda träd skulle öka i länet. Dessa miljöer har värden som hittills varit beroende av 
kulturminnesvårdens intressen. De besökta lokalerna valdes ut av uppdragsgivaren och består av alléer, parker och 
gårdar med gamla träd.  
 
 

     Karta över de prioriterade och inventerade områdena 
 
 
 
 

 
 

 
 



 6 

Definitioner 
En allé är enligt Nationalencyklopedin ”en väg eller 
gata med träd planterade på båda sidor, vanligen i 
enkla rader men även i flerdubbla led.” Avståndet 
mellan träden bör ha någorlunda jämna intervaller, 8-
15 meter anses som idealet. En enkel, regelbunden 
trädrad anses ofta vara liktydligt med allé. Ursprunget 
till en enkel trädrad kan vara en rest av en dubbelrad, 
en äkta allé, som t ex vid vägbreddning har avverkats 
på den motstående trädraden. Enkla rader har ofta 
planterats för att markera fastighetsgräns, och då är 
trädraden mer knuten till fastigheten än till vägen. 
Inventeringen omfattar både alléer och trädrader och i 
viss mån begreppet vägträd som är friväxande enstaka, 
grupper eller korta rader av träd. I fortsättningen 
används allé för både dubbel och enkelradiga 
trädplanteringar. 
 
En park är en ”större trädgårdsanläggning där gräs-, 
blomster-, busk- och trädplanteringar genomkorsas av 
ett system av promenadvägar och där kanaler och 
dammar tillsammans med skulpturer, fontäner, 
paviljonger samt andra mindre byggnadsverk ofta 
ingår”. 
 
Skyddsformer 
Alléer har ett generellt biotopskydd (5 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken). 
Innan alléträd avverkas måste dispens sökas hos 
länsstyrelsen. I lagen om kulturminnen (KML) är inte 
skyddet generellt utan det krävs en 
byggnadsminnesförklaring för att skydda en allé eller 
park. Väglagen har en annan syn på alléer ”Om träd 
eller buskar intill ett vägområde medför olägenheter 
för trafiksäkerheten, får länsstyrelsen besluta att träden 
eller buskarna skall avlägsnas eller kvistas genom 
väghållsmyndighetens försorg”. 
 
 
Biologiska värden 
De biologiska värdena som alléer och parker kan hysa 
är mycket höga och de utgör en hemvist för ett otal 
arter från alla möjliga grupper av djur, växter och 
svampar. Värdes-bedömningen har kompletterats med 
mätningar och åldersbestämningar av träden utifrån 
Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet, som genomförs på länsstyrelsen 
Gävleborg på uppdrag av Naturvårdsverket. 
 
Det andra syftet har varit att översiktligt bedöma 
trädens kondition utifrån biologiska aspekter. Ingen 
hänsyn har tagits till eventuella riskfaktorer så som att 
gamla träd kan falla. Skötselråden är anpassade till 
nuvarande trädvård, om dessa är till godo eller till 
ondo för att träden ska nå biologisk maximiålder.  
 
 
 
 
 

 
Alléerna har stor betydelse för lavarna i 
kulturlandskapet. Där får träden bli äldre än i resten av 
landskapet, ofta flera hundra år. Dessutom gynnas 
lavfloran av stoftimpregneringen från grusvägar och 
åkrar och gamla träd i alléer har ofta barken övervuxen 
av lavar i viss konkurrens med mossor. Mossorna och 
lavarna konkurrerar på olika villkor vad det gäller 
exponering, väderstreck och stoftimpregnering. 
Lavsamhällena på bark har klassificerats genom 
kopplingen till pH-värdet på trädens bark och barkens 
förmåga att behålla fuktigheten. Vissa trädslag har 
rikare lavflora än andra, där av termerna ”rikbark” och 
”fattigbark”. Asken är ett typiskt ”rikbarksträd”, 
medan björken har ”fattigbark”. När det gäller alléer 
och vägträd kan dessa egenskaper förändras genom 
stoftets egenskaper. Stoftimpregnering från grusvägar 
av kalkgrus, oavsett om det bara är bärlagret, ställer 
alla begrepp på skam. Kalkgynnade arter kan då t o m 
finnas på barrträd. Bra exempel finns på Gotland och 
Siljansringen. Trädens ålder är en annan faktor som 
avgör skillnader mellan rik och fattig bark. 
Att använda lavar som indikatorer på naturkvalitéer i 
alléer är ett självklart val. Lavarna är 
dubbelorganismer, sammansatta av en svamp och en 
alg, hos vissa arter två alger. Samlivet är bräckligt och 
känsligt för störningar utifrån. Lavarna är känsliga för 
luftföroreningar och kan således utnyttjas som 
indikatorer på förorenad luft. Sämre växtbetingelser 
kan även avläsas i sämre fertilitet och storlek. Antalet 
lavarter i Sverige är cirka 2000, varav 35 % 
förekommer på träd (bark och/eller ved). Det är en 
lagom mängd arter att överblicka, även om många är 
mycket svårbestämda både i fält och under mikroskop. 
Dessutom är lavarna möjliga att inventera under hela 
året.  
 
Uppskattningsvis finns det cirka 300 lavarter i 
jordbruks-, hag- och kulturmarkerna. Många är knutna 
till ädellövträd och rikbarksträd. Lav- och svamparter 
knutna till ädellövträd är betydligt fler i södra Sverige 
än i Dalarnas Västerbergslag och norrut. En relativt 
liten andel av lavarna är stoftgynnade, mindre än 10 %. 
Träden har flest arter på själva stammen, färre på 
stambasen. Viktiga faktorer är dessutom förekomst av 
håligheter, skador i barken och att barken är ojämn.  
 
I den svenska rödlistan finns 238 lavarter, varav 84 
hittas i jordbrukslandskapet. Lavarna har drabbats hårt 
av jordbrukets rationalisering. Effektiviseringen, över-
givande av gammal hävd och ökad kvävepåverkan har 
kraftigt påverkat lavsamhällena. Förändringarna har 
minskat mångfalden, men också gynnat ett fåtal arter. 
Alléträden i jord- och kulturlandskapet har försvunnit i 
stor utsträckning i samband med utbyggnaden av 
vägnätet.  
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Kriterier vid naturvärdes-            Inventerade trädslag   
bedömningen 
 
Metodik 
Nedan följer de kriterier som användes vid 
inventeringen och utifrån bedömningarna av dessa 
sattes naturvärdet. Flera eller varje enskild egenskap 
som alléerna och parkträden uppvisade styrde 
egentligen bara indirekt naturvärdet. Oftast var lavarna 
och de vedlevande svamparnas förekomster på träden 
de viktigaste kriterierna vid bedömningen av 
naturvärdena.  
 
Ålder 
Trädens biologiska värde värderades utifrån trädens 
ålder och stammarnas grovlek. Det finns en korrelation 
mellan ålder och stamgrovleken. Samtidigt kan det 
vara svårt att bedöma en allés maximala ålder utan 
mätningar av årsringarna.  
 
Ihåligheter 
Trädens kondition avgör om det finns håligheter i 
träden lämpliga som boplats för fåglar och 
fladdermöss. Bohål gjorda av hackspett var inte 
vanliga i alléerna och parkerna som besöktes. Andra 
håligheter, t ex skorstenar och grenhål kan också vara 
lämpliga bohål. Försök har gjorts att bedöma orsaken 
till trädens dåliga kondition. Ursprunget kan vara 
kapskador, d v s ovarsamma kapningar av grova 
grenar, stamförgreningar och t o m toppar samt även 
körskador, d v s djupa eller ytliga skrapskador från 
plog (ingen annan förklaring är realistisk). Sedan kan 
den dåliga konditionen bero på allmän ålderdom, som 
resulterar att vissa grenar dör i kronverket.  
 
Röta 
Rötangrepp förekommer ofta i samband med träd som 
ser ”vissna ut”. För det mesta syntes ingen fruktkropp 
på träden, men detta behöver inte innebära att de inte 
angripits. Det kan röra sig om större basidiesvampar, 
men även mikrosvampar. Synliga fruktkroppar från 
tickor Polyporacea identifierades dessutom. I 
allmänhet utgör dessa arter inga direkta hot mot träden, 
eftersom få är rotparasiter. Träden kan leva vidare med 
ett angrepp så länge inte närings- och vattentillförseln 
till grenverket skadas. Honungsskivlingen är den 
svamp som är mest ovälkommen på alléträden. 
Svampen är rotrötare och därmed har trädet mycket 
små möjligheter att överleva ett angrepp. Dessutom 
kan det gamla rotsystemet fortsätta att vara infekterat 
lång tid efter att trädet har dött. Även om man tar bort 
trädet, gräver bort stubben och planterar ett nytt träd 
kan det nya trädets rotsystem bli angripet av 
hounungsskivlingen (Nils Hallenberg, muntl 2003).  
 
 

 
 

 
Ask 
Asken är inget vanligt träd i regionen. Den verkar 
finnas mer frekvent närmast kusten och i Gävletrakten  
 
finns viss spontan spridning. Asken är ett äkta 
rikbarksträd, vilket är mycket gynnsamt för många 
lavar och mossor. Tidigt etablerar sig lavarter som 
annars tar lång tid på sig att växa på andra trädslag. 
Asken är dessutom tålig mot svampangrepp och 
lämplig att beskära (hamla). Asken bör användas i 
större utsträckning vid kompletteringar och 
nyanläggningar av alléer och parker.  
 
Alm 
Almen tillhör de intermediära träden för lavar och 
mossor. Med hög ålder får oftast almen ett mycket rikt 
lav- och mossamhälle. Dess grova barkstruktur gynnar 
arter som kräver skyddade mikrohabitat. Tyvärr har 
almsjukan minskat antalet almar i kulturlandskapet 
vilket gör det osäkert att använda almen vid 
kompletteringar och nyanläggningar.Inga tydliga 
almsjuke-angrepp sågs på inventeringssorterna. 

 
Ek 
Eken har sin naturliga utbredningsgräns norrut efter 
Gästriklands kust. Ek förekommer på de flesta 
inventerade orterna. Den är mer frekvent närmast 
kusten och där finns också de grövsta och äldsta 
träden, men ”jättarna” saknas. Lavfloran på eken i 
utbredningsgränsen är långt ifrån lika rik som längre 
söderut. Några ekar har dock en lavflora som ser ut 
kunna bli mycket artrik när träden blir riktigt gamla. 
Generellt är ekarna viktiga för den biologiska 
mångfalden i kulturlandskapet.  

 
Lind 
Näst efter lönnen bör linden vara det vanligaste trädet. 
Linden kan jämföras med almen när det gäller dess 
attraktionskraft på lavar och mossor. Som unga träd 
har linden fattigare bark, men med åldern ökar lav- och 
mossfloran. Linden har en slät bark, vilket gynnar 
främst många skorplavsarter. Bland skorplavarna 
förekommer några arter som nästan enbart påträffas på 
lindens släta bark, få trädlevande svampar rår på 
linden. Därför är det ett tåligt trädslag, men grova 
kapskador ska undvikas. 
 
Lönn 
Lönnen är ett viktigt allé- och parkträd. Flertalet av de 
inventerade lönnarna är i god kondition, men 
förvånansvärt få träd är riktigt gamla. Lavarna 
etablerar sig tidigt på lönnens skrovliga bark, särskilt 
blad- och busklavar. Med tiden förändras lavfloran och 
fler och fler skorplavar tar sig plats. Gamla lönnar är 
värdefulla som underlag för många arter. Lönnen är 
dock känslig för beskärning och det är lätt att 
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lönntickan får fäste i stammen och även om den inte är 
någon allvarlig parasit, så förkortar den sannolikt 
livstiden på många träd. Dessutom savar lönnarna 
kraftigt och saven dödar nästan alla lavar, förutom 
några som gynnas. 
 
Oxel 
Oxel förekommer ofta på de inventerade områdena, 
men allmänhet inte i några mängder. Det finns dock 
långa rader med oxel på ett par ställen, bl. a i 
Holmsund. Det bärande trädet är mycket viktig 
näringskälla för fåglarna på hösten. Barken är typisk 
fattigbark, sur, hård och slät. Sannolikt är detta 
trädslaget som har minst antal arter lav- och mossarter 
på stammarna, däremot kan grenverket vara rikt på 
skorplavar och hänglavar. Trots att oxeln inte lockar 
många arter bör den komma ifråga vid nyetableringar. 
 
Björk 
Björken har endast marginell förekomst som allé- och 
parkträd i de inventerade områdena, annars är björken 
en av de vanligaste alléträden. Björken hör till 
fattigbarksträden, men när allén står vid grusväg ökar 
grusdammet betydligt möjligheterna för en rik och 
annorlunda lavflora. Om ingen gödning når björkens 
sura bark och även vid små luftföroreningar reagerar 
lavfloran negativt. 
 

Arter 
 
Arterna utgör en bas vid bedömningen. 
Inventeringsmetodiken innehåller ingen objektiv eller 
metodisk undersökning med hjälp av rutnät eller 
dylikt. I stället har valet av träd och var på trädet 
lavarna ska eftersökas utgått från inventerarens 
fälterfarenhet. Det har inte varit möjligt att inventera 
varje enskilt träd. Målsättningen varit att få en 
uppfattning av vilka och hur många arter som finns. 
Resultaten sattes sedan i förhållande till de övriga 
områdena. Tidigare resultat har visat att de alléer och 
parker som undersökts mest noggrant också har flest 
arter eller upptäckta arter. Att inventera lavfloran 
noggrant tar både tid och är svårt, men är nödvändigt 
för att få fram artdiversiteten. I vissa fall var det 
tvunget att samla in lavar för att artbestämma vid ett 
senare tillfälle. De insamlade lavarna kommer att 
arkiveras i herbarium i Uppsala. 
 
Mängd och täthet av lavarna 
Mängden av vissa lavarter kan vara väl så viktigt vid 
naturvärdesbedömningar som artdiversiteten. Utan att 
ha använt några provytor har tätheten bedömts vid 
fältbesöken. Mängden och tätheten blir för vissa arter 
subjektiva men för de stora arterna blir bedömningen 
mer korrekt. Skorplavarnas täckningsgrad är svår att 
bedöma eftersom många växer spridda över stora ytor, 
tillsammans med många andra arter. Många gånger 
upptäcks inte arter före insamlingen av barkflagor och 
vedbitar. I artlistan presenteras mängden av arterna för 
varje allé som någorlunda inventeras på artdiversitet. 
Graden av mängd som används är: allmän, tämligen 
allmän, mindre allmän och sällsynt.  

Sällsynt: förekommer med säkerhet på 1-2 träd (eller 
upp till 10% av träden).  
Mindre allmän: förekommer på 20-25 % av träden 
eller på 3 träd i korta alléer. 
Tämligen allmän: förekommer på upp till 50 % av 
träden. 
Allmän: fler än 50 % träden, oftast samtliga träden. 
 
Signalarter 
Inom skogsbruket har indikatorarter på lång skoglig 
kontinuitet använts vid bedömningar av naturvärden i 
den sk. Nyckelbiotops-inventeringen (Skogsstyrelsen). 
Begreppet indikatorarter har döpts om till signalarter 
för att betona att det bara gäller arter som är möjliga att 
mer eller mindre lätt att bestämma i fält. Signalarterna 
omfattar främst kryptogamer – mossor, lavar och 
svampar. Eftersom signalarterna nästan enbart är 
trädlevande arter kan kriterierna även användas vid 
naturvärdesbedömningar i jordbruks- och 
kulturlandskapet. Det finns naturligtvis regionala 
variationer mellan vilka arter som är mest användbara. 
I regionen – Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, 
Medelpad, Härjedalen och Jämtland är förhållandena 
likartade. Regionen ligger inom det boreala 
barrskogsbältet, saknar i stort sett sydliga arter och inte 
minst är artantalet färre än i södra Sverige i 
motsvarande landskapstyp. Typiska skogslevande 
lavarter förekommer i alléer och parker i större 
utsträckning. 
Nedan följer exempel på arter som kan vara bra 
signalarter vid bedömningen av naturvärdena i alléer 
och på vägträd. En eller flera av dessa arter bör 
förekomma i alléer med höga naturvärden.  
 
 
 
Signalarter 
 
Anaptychia ciliaris, allélav 
Allélaven är stoftgynnad och förekommer bara på de 
äldsta träden i alléerna. Oftast är antalet litet. Arten 
hittades på fem alléer. 
 
Bacidia rubella, lönnlav 
Lönnlaven trivs bäst på gamla träd och när det finns en 
viss skuggighet från kronverket eller alléträdens läge i 
landskapet. 
 
Bryoria implexa, narrtagel 
Det kan lika väl gälla alla arter av tagellavar Bryoria 
spp. När tagellavarna är långa och växer på stammarna 
brukar det vara bra förutsättningar för en rik lavflora. 
 
Candelaria concolor, citronlav 
Citronlaven kan vara lätt att förbise. Arten är 
stoftgynnad och lite kvävegynnad, vilket gör att 
måttligt med åkerdamm är gynnsamt för den. 
 
Chaenotheca spp, nållavar 
Alla nållavsarterna är intressanta på alléträden. De 
kräver gamla träd och flera av dem lever på murken 
ved i skrymslen i levande träd. 
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Hypocenomyce scalaris, flarnlav 
Flarnlaven är en negativ signalart som påvisar att 
kvävenivån i dammet på träden har passerat en gräns 
för vad de flesta lavarna inte tål. 
  
Hypogymnia farinacea, grynig blåslav 
Arten är ovanlig och sannolikt bara knuten till gamla 
träd i öppna lägen. En av få signalarter på 
”fattigbarksträd”, som björk och oxel. 
 
Lecanora allophana/argentata, bruna kantlavar 
Rikligt med bruna kantlavar signalerar att 
skorplavsamhället kan var välutvecklat. Visserligen 
förekommer bruna kantlavar tidigt på yngre alléträd, 
men mängden är viktig att notera. 
 
 
 
 
Leptogium saturninum, skinnlav 
Skinnlaven är vanligtvis en skogsart, men som ibland 
förekommer på mossiga trädstammar, gynnad av 
stoftimpregneringen.  
 
Lobaria pulmonaria, lunglav 
Lunglaven ställer höga krav på växtplatsen, den är 
känslig för luftföroreningar och växer enbart på gamla 
träd. Påträffades i en allé. 
 
Melanelia subargentifera, ljuskantad sköldlav 
En stor lavart som är stoftgynnad. Den har sin 
nordgräns genom mittregionen, vilket gör att den är 
kräsen på växtplats. Hittas på gamla träd. Påträffade på 
fyra alléer. 
 
Nephroma parile, bårdlav 
Bårdlaven är en bättre signalart i alléer än i skog. 
Förekommer bland mossor på stammar som  
 
 

 
dammimpregneras. Påträffades på tre alléer, samtliga 
vid grusväg. 
 
 
Peltigera spp, filtlavar 
Alla filtlavar växer över stambasen nära marken. De 
kräver att träden är grova och ett visst skyddat läge.  
 
Physconia distorta, dagglav 
Dagglaven är känslig för luftföroreningar och 
parasiteras ofta. Den är stoftgynnad. Påträffades på 
fem alléer, varav de flesta var vid grusväg. 
 
Pleurosticta acetabulum, kyrkogårds-lav 
Denna lav kan bli riktigt stor och växer ibland högt 
upp i träden. Växer på gamla lövträd, gärna i skugga 
från lövverket. Dess utbredning är sydlig. 
Kyrkogårdslaven får lov att anses regionalt hotad. 
 
 
Ramalina fraxinea, brosklav 
Den stora brosklaven hittar man ofta högt upp på 
träden. Stora mängder av brosklaven i alléerna är 
ovanligt och när så är fallet ska detta uppmärksammas 
och uppskattas. 
  
Usnea spp,skägglavar 
Alla skägglavsarter påvisar goda växtmiljöer, särskilt 
om de är stora och långa vilket är signal på viktiga 
omständigheter för en rik lavflora.  
Xanthoria parietina, vägglav 
Vägglaven är med sin gulorange färg lätt att hitta. 
Arten är känslig för luftföroreningar och saltning. Rika 
förekomster visar att det finns ett knippe arter som är 
stoftgynnade och som bildar hela samhällen på träden, 
s. k. vägglavssamhällen. Vägglaven hittar man i de 
flesta alléerna med äldre träd. 
 
 

 
 
Rödlistade arter 
 
Nedan följer en förteckning över de rödlistade lav- och vedsvampsarter som påträffades under inventeringen. 
 
Lavar: 
Eopyrenula leocoplaca, blanklav – 
Missgynnad – NT. 
 
Climacodon septentrionalis,grentaggsvamp  
Missgynnad – NT 
 
Absconditella delutula, blek kryptolav 
Sårbar-VU 
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Beskrivning av lokalerna – utifrån de biologiska värdena
 

Gysinge 
Herrgårdsmiljö och alléer 
Objekt nr: 1 
Prioritet: 1 
Kommun: Sandviken 
Socken: Österfärnebo 
Koordinat: RN X:6686110, Y:1559740 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter: 1 
Värdeomdöme biologiskt: Klass II 
 

 
 
Gysinge 
 
Beskrivning: I omgivningen kring Gysinge herrgård 
finns det många grova gamla lövträd som står solitärt 
och i alléer. De flesta träden håller en dimension kring 
40-50 cm, medan de grova närmar sig metern. Det finns 
även områden med lövträd som mer liknar gles lövskog 
än park. Dessa områden består av yngre träd och med 
stort inslag av klibbal och ingår inte i inventeringen. 
Trädslagen bland de planterade träden i herrgårdsmiljön 
(1a) består mestadels av lind och någon trädväxande 
Salix-art (knäckepil/vitpil). Lavfloran på träden varierar 
stort mellan var träden står i förhållande till herrgården. 
De artrikaste träden står i det sk. Hyttområdet. På ett par 
av träden i denna del förekommer gulvit blekspik 
Sclerophora pallida. Tillsammans med gulvit blekspik 
förekommer den  
 
rödlistade blanklaven Eopyrenula leucoplaca (NT). 
Norr om herrgården står tre rader med lindar längs med 
en gata, vilket är ovanligt när det gäller alléer. Kring 
herrgården finns träd som är rika på bladlavar, t ex 
gulkantad dagglav Physconia enteroxantha, fjällig 
dagglav Physconia perisidiosa, dagglav Physconia 
distorta, brosklav Ramalina fraxinea och ljuslav  
 

 
Xanthoria candelaris. Citronlaven Candelaria 
concolor förekommer sparsamt på några lindar öster 
om  
 
herrgården. På samma lindar finns groporangelav 
Caloplaca obscurella på basen av det grövsta trädet. 
Lönnlaven Bacidia rubella dominerar stort på några 
träd i området, men arten finns sannolikt på mer  
 
parten av träden. Linden har sur bark, vilket gör att 
arter som näverlav Platismatia glauca, gällav 
Pseudevernia furfuracea och granlav Vulpicida 
pinastri förekommer. Efter vägen som går västerut 
mot skolan står det en magnifik allé med den 
trädväxande Salix-arten (knäckepil/vitpil) och klibbal 
och några få lindar. Salixen har dimensioner som 
ligger kring metern, vissa träd uppemot 1,5 meter. 
Klibbalen är mer än 50 cm i diametern. Klibbalens 
lavflora är typisk för sur bark, med stor dominans av 
blåslav Hypogymnia physodes och slånlav Evernia 
prunastri. Inventeringen koncentrerades till Salix-
träden. På dessa finns det stora mängder av grön 
spiklav Calicium viride. På stammens övre delar 
förekommer det mossor och bladlavar.  
 
Dammimpregneringen från vägen påverkar lavfloran 
positivt, exempelvis finns finlav Physia tenella, 
hjälmrosettlav Physcia adscendens, kranslav 
Phaophyscia orbicularis, ljuslav och lönnlav. Enstaka 
exemplar av brosklav och allélav Anaphtychia ciliaris 
förekommer också. På mer skuggiga sidor finns bland 
annat gulmjöl Chrysotherix candelaris, mjölkantlav 
Lecanora expallens och klotterlav Opegrapha varia. 
Det förekommer sparsamt med spiral-lundlav Bacidia 
vermifera och dropplav Cliostomum graffithii på ett 
par av träden. Spirallundlaven kan vara en art som är 
minskande. Flera av Salix-träden är hålträd. 
 
Biologiskt värdeomdöme: De solitära träden och 
alléträden kring herrgården har en tämligen rik 
lavflora, men trots riktigt gamla träd saknas de mest 
krävande arterna. Arter som behöver regelbunden 
damm-impregnering, hög och jämn luftfuktighet och 
ren luft. Salixallén har mycket högt värde för att den 
består av riktigt grova träd och dess unikum. 
 
Åtgärd: Det ser ut som att det sker skötsel av träden i 
området. Vattskotten tas bort på de flesta av träden, 
vilket är gynnsamt för lavfloran som annars kan 
missgynnas av beskuggning. Träden är generellt 
friska, med få torra grenar i kronverket. Innanrötade 
träd finns här och där, utan att det är någon 
överhängande risk för stambrott. En rad med lindar i 
parken vid herrgården är hårt angripna av rötsvamp, 
sannolikt grentaggsvamp (NT). Allén med Salix 
börjar bli gles eftersom några träd har tagits bort. 
Sannolikt är samtliga träd innanrötade, men genom att 
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de står på ett sådant ställe torde de inte utgöra någon 
risk. Fruktkroppar av eldticka Phellinus igniarius finns 
på några av träden. Återplantering av borttagande träd 
mellan kvarvarande stubbar vore förnämligt för att 
långsiktigt säkerställa allén.  
 

 
Trädrad vid Gysinge 
 

 
Träden är rika på stora vackra bålar av brosk- 
lav Ramalina fraxinea 
 
Österfärnebo 
Kyrkogård 
Objekt nr: 2 
Prioritet: 1 
Kommun: Sandviken 
Socken: Österfärnebo 
Koordinat: RN X:6687510, Y:1554670 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter:  
Värdeomdöme biologiskt: Klass 
Tidigare värdeomdöme: Klass II 

    
      
    Österfärnebo 
 
Beskrivning: Kyrkogården vid Österfärnebo kyrka 
har trädrader vid gränserna mot annan mark runt hela 
kyrkogården. Träden står tämligen glest och 
domineras av lönn, men det finns även lind och ask. 
Inne på kyrkogården finns en kort allé med lind och 
spridda solitära lindar, hybridaspar och lönnar. 
Lavfloran på träden varierar stort mellan enskilda träd 
och trädens läge. Det finns en tydlig negativ påverkan 
från trafiken (och industri?) på lavarna på träden 
närmast vägen. Många lavindivider är i dålig 
kondition. Blad- och busklavar förekommer på de 
flesta träden, varav brosklaven är rikligt 
förekommande. Hänglavar som skägglavar och 
tagellavar är mycket fåtaliga. På två träd i trädraden 
mot väster finns det kvadratdecimeter stora ytor av 
silverlav Parmelina tiliacea. Silverlaven förekommer 
även på en lind i den korta allén mitt i kyrkogården. 
Silverlaven har varit känd sedan 1950-talet på 
kyrkogården. Ljuskantad sköldlav Melanelia 
subargentifera förekommer på ett träd i samma 
trädrad. Kyrkogårdslaven Pleurosticta acetabulum 
påträffades ett träd i trädraden mot söder. 
Vägglavsamhället är sparsamt förekommande, medan 
stjärnlavssamhället är dominerande. Arter som liten 
skivlav Amandinea punctata, eklav Catillaria 
globulosa och Lecanora sambuccii är vanliga inslag 
bland de större lavarna. Fläcklavar-lecidella-samhället 
består mest av klotterlav, men även rödbrun klotterlav 
Opegrapha rufescens och Naetrocymbe punctiformis 
förekommer. På trädraden mot väster finns på enstaka 
träd hagelporlav Pertusaria coccodes, som 
tillsammans med bitterlav Pertusaria amara också 
ingår i fläcklavar/lecidella-samhället.  
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Vid ingången till kyrkogården står det grövsta trädet, en 
lind som är minst 120 cm i diameter. På det trädet finns 
kanske det högsta antalet lavarter. Det är det enda trädet 
som har knappnålslavar, grön spiklav och brunnål 
Chaenotheca phaeocephala. Även på det trädet finns 
silverlav. Dropplav, groporangelav, vaxorangelav 
Caloplaca cerina och citronlav är arter som endast 
påträffades på detta träd.  
 
Biologiskt värdeomdöme: Artantalet bland lavarna är 
totalt högt på kyrkogårdens träd. Det är viktigt att flera 
av de större bladlavarna förekommer, även om antalet 
träd med dessa lavar är få och mängden är låg (silverlav 
4 träd, kyrkogårdslav 1 träd, ljuskantad sköldlav 1 träd). 
Sannolikt är mindre än 10 procent av träden innanrötade 
av lönntickan. Blottad död ved är även den viktig för 
många lavarter, men här har den döda veden mycket 
liten betydelse. Träden på kyrkogården kommer med 
tiden att åldras och bli än mer artrika på lavar och 
mossor. 
 
Åtgärd: För närvarande behövs inga speciella åtgärder. 
Mängden torrgrenar i kronorna på träden är få och utgör 
ingen större risk för besökare. Träd med lönnticka 
behöver man inte ta bort eftersom den blottade döda 
veden har biologiskt värde. Träd har tagits bort och nya 
har planterats, vilket är bra. 

 
Grönsinka bruk 
Trädrad efter sidoväg och parkliknande område 
Objekt nr: 3 
Prioritet: 2 
Kommun: Sandviken 
Socken: Österfärnebo 
Koordinat: RN X:6689030, Y:1542180 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter: 1 art. 
Värdeomdöme biologiskt: Klass III 
 

 
 Grönsinka bruk 

Beskrivning: Området ligger kring en bäckravin och 
går fram till den stora vägen genom samhället. Efter 
vägen finns en kort, ofullständig allé. Sidovägen har 
en kort trädrad av äldre lönnar och en kort trädrad av 
grova aspar på andra sidan bäckravinen. I stort sett 
finns alla möjliga lövträdsarter utom ek i området. 
Den blandade lövskogen i bäckravinen har sannolikt 
varit genomgallrad, men är nu skiktad med 
kommande ungträd. Åldern och grovleken på de 
gamla lövträden varierar, upp till 40 cm i diametern 
för grova träd. En ask som växer i sluttningen är 
meter grov och är det grövsta trädet i området. Mellan 
bäckravinen och vägen står lövträden glest och den 
delen röjs regelbundet för att behålla ett parkliknande 
utseende. Flera av lövträden är hålträd.  
 
På lind, lönn och ask som står i den parkliknande 
delen växer det ovanligt mycket hänglavar på grenar 
och kvistar. Det är mest slånlav Evernia prunastri, 
men även kort skägglav Usnea subfloridana, luddig 
skägglav Usnea hirta och manlav Bryoria fuscescens. 
På lönnarna i bäckravinen är dvärgtufs Leptogium 
teretiusculum ovanligt vanlig. Dvärgtufs indikerar att 
området har hög och jämn luftfuktighet. Bladlavar på 
trädstammarna är få, men det förekommer rikligt med 
skorplavar, men antalet arter är måttligt. Bland 
skorplavarna finns den rödlistade (NT) blanklaven 
sparsamt på lönnarna. Vanlig klotterlav Opegrapha 
varia är vanlig på askarna. Allélaven förekommer 
sparsamt, men det är ovanligt att se den växa 
hängande på tunna kvistar. På de stora asparna finns 
även där lite bladlavar, men även skorplavsarterna är 
få och de som finns är dominerande. Bland dessa 
finns en ovanlig art, enpytterlav Strangospora 
deplanata. Träden är lite eller måttligt påväxta av 
mossor. 
 
Biologiskt värdeomdöme: Mängden hänglavar på 
träden gör området intressant och viktigt och det går 
inte att utesluta att bland skägglavarna finns 
ytterligare arter och i så fall rödlistade skägglavsarter. 
Områdets höga och jämna luftfuktighet gör att det 
passar lavar och mossor. Artrikedomen borde vara 
högre, en fördjupad inventering skulle sannolikt ge 
fler arter. Flera av de påträffade arterna är mer typiska 
skogsarter än allé- och parkarter. 
 
Åtgärd: Områdets karaktär med lövskog dominerar 
och gynnar lav- och mossfloran. I bäckravinen har 
inga åtgärder skett på länge, vilket har resulterat i att 
unga träd är på väg att växa upp. Det står några grova 
granar i sluttningen och dessa berikar området. 
Gallring och röjning i bäckravinen är inte att 
rekommendera eftersom det finns risk att skiktningen 
förstörs. Den parkliknande delen mellan ravinen och 
länsvägen bör skötas som hittills. I hela området bör 
inga döda träd avlägsnas. 
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Gammelstilla bruk 
Solitärer och trädrad vid väg 
Objekt nr: 4 
Kommun: Sandviken 
Socken: Torsåker 
Koordinat: RN X:6702820, Y:1545740 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter: 0 
Värdeomdöme biologiskt: Klass III 
 

  
    
Gammelstilla bruk 
 
Beskrivning: Litet brukssamhälle med ett litet 
parkliknande område på en udde i sjön. De flesta träden 
är klibbalar. I anslutning till genomfartsvägen och 
industrin står det några lönnar och askar. Askarna är 80-
100 cm i diameter, lönnarna är yngre och når maximalt 
upp till 40 cm i diameter. Längs med infarten till 
Bergslagsgården finns det en rad med gamla ekar som 
står närmare åkerkanten än vägen.  
 
Lavfloran på lönnarna består av Physcia- och Parmelia-
samhällen. Den rikligast förekommande arten är fjällig 
dagglav. Mest överraskande är att liten punktlav är så 
pass vanlig på stammarna. Grenverken är fulla av 
slånlav, och enstaka narrtagel. Askarna har fler arter, 
och andra arter än lönnarna. Klotterlav och rödbrun 
klotterlav är vanliga. Även på askarna dominerar 
Physcia-samhället. Lönnlaven täcker de nordvända 
stamdelarna, men den är steril. Små fläckar av 
trädbaslav Anisomeridium polypori förekommer vid 
stambasen. Längst ned på stammen satt gamla 
fruktkroppar efter en stor mussling. 
 
Raden med ek längs infarten och åkerkanten är de 
intressantaste träden. Den grövsta eken är cirka 120 cm 
i diameter, de övriga träden är 60-70 cm. Träden har 
kraftiga skador ut mot åkern, förmodligen hästgnag. På 
veden finns styvskinn, men även en del knappnålslavar. 
Dominerar gör kopparspiken Calicium salicinum, och 

ibland den finns vedsvartspik Chaenothecopsis 
savonica. Barkpricklav Arthonia mediella är spridd på 
ekstammarna. Stammarnas barkytor är tunt överväxta 
av blågrå mjöllav Lepraria incana, vilket tyder på en 
möjlig för stor skuggighet för att ekarna ska vara i 
god kondition.  
 
Biologiskt värdeomdöme: Antalet träd i 
Gammelstilla bruk är för få för att man ska finna 
rödlistade lavar. Det finns dock ett par riktigt fina 
askar och ekar. Askarna står bra, medan ekarna står 
lite väl skuggigt. Antalet funna lavarter är 
medelmåttigt, men med tanke på att det är få träd är 
artlistan bra. Några arter har sina enda förekomster 
här i denna inventering. 
 
Åtgärd: Det egentligen bara ekraden vid infarten till 
Bergslagsgården som behöver åtgärd. Konditionen på 
ekarna kunde vara bättre, de kan vara innanrötade 
eftersom de har en blottad vedyta på stammen och i 
grenverket finns gott om torrgrenar. En bra åtgärd 
vore att gallra bland småträden kring ekarna. Idealet 
vore att ta bort nästan alla andra träd mellan vägen 
och åkern. 
 

 
 
Gammelstilla. Trädrad med gamla ekar efter liten 
väg. 
 
 
Hammarby bruk 
Park och solitärer 
Objekt nr: 5 
Kommun: Sandviken 
Socken: Ovansjö 
Koordinat: RN X:6713930, Y:1542010 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter: 0 
Värdeomdöme biologiskt: Klass IV 
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Hammarby bruk 

 
Beskrivning: Området innefattar ett kapell som ligger 
på en höjd söder om Gavelhytteån och nedanför höjden 
sträcker sig en park med gamla lövträd efter ån. 
Däremellan är det lövskog med inslag av något barrträd. 
Sannolikt har även lövskogen en gång i tiden varit park, 
i stil med en engelsk park. Sydost om kapellet finns en 
lövskog, främst med lind och asp. Träden har endast lite 
lavar och där det finns någon liten bål av blåslav 
Hypogymnia physodes eller naggbägarlav Cladonia 
fimbriata så är de i dålig kondition. Det samma gäller 
för de grova lönnar som står i kanten till öppen mark. 
En solitär oxel har däremot betydligt mer lavarter. 
Samtliga dessa arter trivs bäst på sur bark. Unga träd i 
backen ned från kapellet är rika på lavar från Physcia- 
och Parmelia-samhället. Närmast herrgården står två 
lindar som tillhör de grövsta i landet. Den ena är över 6 
meter i omkrets. På dessa lindar finns också bara arter 
som trivs bäst på sur bark, t ex skrynkellav, 
narrbägarlav, örnlav, granlav och mycket flarnlav. Det 
ena träden har fruktkroppar av platticka. Parkträden står 
glest men tätnar i väster. Antalet lavar är lågt och 
täckningen är mycket gles och liten, på vissa träd nästan 
ingenting. Ser man i kronverket finns dock lavar och 
även slånlav. Även inne lövskogen är lavfloran torftig 
och det finns nästan heller inga skorplavar. 
 
Biologiskt värdeomdöme: Täckningen av lavar på 
trädstammarna är mycket torftig. Det finns träd som 
saknar i stort sett lavar på nedre delen av stammen. 
Några enstaka träd har mer normala förhållanden och de 
tillhör de yngre träden. Närheten till sulfitfabriken är 
sannolikt orsaken till utarmad lavflora. Kanske lavarna 
är på väg tillbaka eftersom de yngre träden ser ut att ha 
en normal lavflora. I så fall sitter förmodligen 
föroreningarna kvar i barken på de gamla träden. 
 

Åtgärd: Parken och solitära träd sköts. Inga riktigt 
dåliga träd sågs, även om det fanns träd som har savat 
på grund av svampangrepp. Lövskogen bör få en mer 
fri utveckling, så att död ved skapas. De stora lindarna 
står sig nog minst hundra år till. Det finns ingen 
anledning att ta bort rötade träd i parken, istället bör 
de få leva till den maximala biologiska åldern får 
verka. 

 
 
Lindarna vid herrgården. 
 
Högbo bruk och kyrka 
Allér och park 
Objekt nr: 6 
Kommun: Sandviken 
Socken: Ovansjö 
Koordinat: RN X:6728480, Y:1554570 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter: 1. 
Värdeomdöme biologiskt: Klass II. 
 

 
     Högbo bruk 
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Beskrivning: Högbo bruk har både solitära träd, park, 
lövskog och alléer. Det strömmande vattnet som rinner 
genom området bidrar till att luftfuktigheten är tidvis 
hög. Vid Glashyttan står ett antal grova lindar, varav de 
grövsta är omkring metern. Lavfloran är rik, utan någon 
art som dominerar. Några små exemplar av allélav, 
luddig skägglav och narrtagel finns på de största träden. 
På ett av träden finns enpyttelaven och på ett annat 
hagelporlav.  
 
Allén som går in till herrgården är magnifik och består 
mest av lindar. Lavfloran är rik på Physcia-, Parmelia- 
och Xanthoriasamhällen. Lönnlaven finns på alla träd 
och är rikligt fertil på några träd. Hänglavarna tagellav, 
grå tagellav och narrtagel förekommer på 
trädstammarna och är i god kondition. På en lind är 
brunnålen rikligt förekommande och på ett träd 
förekommer grynig blåslav Hypogymnia farinacea och 
på ett annat färglav Parmelia ”baltica”. 
Skorplavsarterna är få, men det finns här och där 
bitterlav, klotterlav, grå vårtlav och Lecanora saligna. 
Liten skivlav är spridd till de flesta träden. På träden i 
allén och i parken söder om herrgården verkar lavfloran 
vara mer variabel och ser fräschare ut. Här finns 
groporangelaven ovanligt rikligt.  
 
Kring kyrkan, som står på en rullstensås växer tallskog 
omkring 100 år, men många träd är betydligt äldre än 
så, vissa är till och med torrakor. Här finns endast få 
lövträd, en del björk närmast husen och överallt ett skikt 
av rönntelningar. Närmast åkern, i ett fuktigt parti, står 
några rönnar, en lönn och en grupp sälgar. 
Kyrkogården omgärdas av lönnar. De flesta träden är 
äldre, men några är utbytta. Träden är genomgående i 
god kondition. Några av träden har dock synliga 
angrepp av lönnticka. Mosspåväxten varierar mellan 10-
50 %.  
 
Biologiskt värdeomdöme: Trots många grova träd och 
mycket bra förhållanden påträffades inga rödlistade 
arter. Tyvärr är körvägarna asfalterade. Utifrån 
lavfloran är området intressant och ovanligt många arter 
noterades. I alléerna finns flera träd hårt angripna av 
någon rötsvamp, kanske grentaggsvamp. En gammal 
fruktkropp Climacodon septentrionalis (NT) hittade i 
ett av träden. 
 
Tallskogen vid kyrkan har flera mycket gamla träd, som 
naturligtvis har stort biologiskt värde, förutom det 
estetiska. Skogen är också skiktad med träd i yngre 
åldrar. På en av tallarnas rötter förekommer grovticka 
Phaeolus schweinitzii (NT). Grynig blåslav 
Hypogymnia farinacea växer på några av tallarnas 
stammar. Båda dessa arter är utmärkta signalarter på 
tallskog med höga naturvärden. Lövträden som står nära 
åkern är inte speciellt gamla och lavfloran på 
stammarna är inte speciellt artrik. På den släta barken 
på rönnarna hittades Bacidina chloroticula, en art som 
är tämligen ovanlig och kännedomen om dess ekologi 
bristfällig.  

Lönnarna på kyrkogården har en tämligen sparsam 
lavflora, även om flera av träden har de arter som 
visar på bra luft, lite dammimpregnering och 
halvgamla träd. Typiska lavar på alléer och i parker är 
t ex: brosklav, rödbrun klotterlav, trädbaslav 
Animorodium polypori, dagglav, blemlav, Lecanora 
allophana, Physconia perisidiosa, Phaeophyscia 
nigricans och slånlav. Nämnas kan att Normandina 
agroclypta växte på buskformade blågrönealger på ett 
av träden samt att svart ögonlav Protothelenella 
sphinctrinoides förekommer på packad jord strax 
utanför kyrkogården. 
 
Åtgärd: Inga speciella åtgärder behöver göras. 
Träden sköts och det bästa är att försöka uppehålla 
livet i träden så länge det går. De kan leva länge utan 
innandöme. Tallskogen måste få ett långsiktigt skydd 
så att gamla och döda träd inte tas bort i förtid. Om 
träd faller bör något eller några få ligga kvar. 
Lövinslaget är litet, men närmast husen finns flera 
björkar som måste vårdas ömt. Uppslaget av rönn i 
hela tallskogen bör kunna vara underlag för ett antal 
rönnar bland tallarna. Med andra ord ska några rönnar 
tillåtas växa upp till träd.  
 

 
Lind i Högbo 
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Artrika lönnar vid kyrkogården i Högbo 
 
Forsbacka herrgård 
Allér och park 
Objekt nr: 7 
Kommun: Gävle 
Socken: Valbo 
Koordinat: RN X: 6722301, Y: 1560087 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter:  
Värdeomdöme biologiskt: Klass III. 
 

 
     Forsbacka herrgård 

Beskrivning: Kring Forsbacka herrgård finns 
parkliknande skog, park samt alléer. Forsen i Gavleån 
utgör gräns. Vid forsen finns ett lågt parti som tidvis 
översvämmas av ån och som delas av en gammal väg 
till kyrkogården. Skogsdungarna består av lövträd. 
Närmast vattnet, som faktiskt ligger högre än området 
innanför vägen, finns ett nyligen utglesat björk- 
(70%), lind- och klibbal- (25%) bestånd. Innanför 
vägen är det vid besöket mycket vatten och det går 
några decimeter upp på många av trädens stammar. 
Det finns några grova, gamla klibbalar. Kanske det 
var här Sten Ahlner hittade blågrå skinnlav Leptogium 
cyanescens 1932? Om det vore så, får laven anses 
vara försvunnen. Det är mycket lite blad- och 
busklavar på träden. På de äldsta klibbalarna finns 
asplundlaven Bacidia subincompta och längst ned på 
stammarna Dimerella pineti.  
 
Öster om herrgården, på kullarna och i sluttningarna 
står en gles lövskog, som består mest av yngre träd. 
Även här saknas i stort sett blad- och busklavar. En 
allé går till herrgården, med träd som är mellan 50-
120 cm i diameter. På högsta höjden och ner i svackan 
mot ”klibbalkärret” är träden av varierande storlek, 
men flera är grova. De flesta av träden är lindar. 
Nästan inga blad- och busklavar förekommer. Istället 
är det blågrå mjöllav och alger som dominerar. Det 
finns träd som avviker, bl a en lind med Lecidea 
nylanderi, flarnlav och bitterlav. Lägst står ett par 
grova hybridpopplar som har en mer normal lavflora 
på stammarna. På skuggsidan finns en ovanligt rik 
förekomst av rostfläck Arthonia vinosa på ena trädet. 
Båda popplarna har filtlav Peltigera canina och ett 
par mycket små bålar av bårdlav Nephroma parilé. På 
träden finns även stora bålar av brun skivlav 
Lecanora argentata, men fruktkropparna är starkt 
tillbakabildade. Närmast herrgården övergår allén till 
att bestå av klena träd (ca 20 cm). Träden är 
förhållandevis rika på skorplavar. Nämnas kan att 
Catillaria globulosa är vanlig. Små bålar av Lecidella 
flavosorediata och Bacidia backhausii förekommer 
också.  
 
I parken vid herrgården är träden 60-70 cm i diameter 
och det finns ek, lind, lönn och poppel. Ekarna är rika 
på slånlav och mjölig brosklav, skrynkellav samt 
bitterlav. I en rad med tre träd, varav den ena är en 
grov hybridpoppel, finns det rikligt av Chaenotheca 
ferruginea. Trädet är angripet av en svamp som gör 
att trädet savar och att dess bark börjar släppa. Allén 
väster om herrgården består av lind 40-110 cm i 
diamter. Inga luckor finns och träden är friska och 
välskötta. Blad- och busklavarna saknas nästan och de 
som finns är mestadels sådana som trivs på sur bark.  
 
Biologiskt värdeomdöme:  
Anmärkningsvärt lite blad- och busklavar på de äldsta 
träden, endast de få yngre träden har normalt med 
blad- och busklavar på stammarna. Även 
skorplavsfloran är oftast artfattig på enskilda träd, 
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men trots allt har många arter noterats. Sannolikt är 
orsaken till lavfattigdomen höga luftföroreningshalter 
från tiden när bruket var igång. Det intressanta 
”klibbalkärret” och beståndet mot ån bör inte glesas ut 
ytterligare. Här borde det gå att låta träden bli gamla, dö 
och falla. Generellt är träden friska och välskötta i 
bruksparken och i alléerna. 
 
Åtgärd: Inga direkta åtgärder behövs. De gamla träden 
måste få åldras så länge de kan stå utan risk. 
 

 
Vacker allé genom parken i Forsbacka 
 

 
Svämningsbeståndet i parken 
 
 
Mackmyra bruk 
Allé och park 
Objekt nr: 8 
Kommun: Gävle 
Socken: Valbo 
Koordinat: RN X:6725345, Y:1563574 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter:  
Värdeomdöme biologiskt: Klass III 
 

 
       Mackmyra bruk 
 
Beskrivning: Mackmyra brukspark består av stort 
område med varierande trädslag och utseende. Kanske 
det är så här en ”engelsk park” ska se ut? Åns 
förgreningar ger parken dess karaktär. En lång allé 
finns mellan herrgårdsbyggaden och lusthuset. Tyvärr 
är de gamla, friska träden nyligen avverkade och 
ersatta av nya träd, sannolikt kastanj. Parken har ett 
antal mindre höjder som gör att träden blir stående 
mycket exponerade, särskilt de som står närmast ån. 
Detta är gynnsamt för många lavar som trivs i 
kulturlandskapet. Klibbalarna som står vid ån har en 
del blad- och busklavar, bl a hittades färglav. En grov 
gammal rönn är avvikande och på den finns det bl a 
mjölig skivlav Buellia griseovirens, grynig blåslav 
Hypogymnia farinacea och mycket bitterlav. 
De olika trädslagen skiljer sig något åt. Lönnen har 
kanske de flesta arterna, t ex P. perisidiosa. På en av 
lönnarna finns stora ex av brosklav och mycket av L. 
allophana. Linden har mest skorplavar, men gamla 
träd har mycket av sköldlavarna Melanelia 
subargentifera och M. fuliginosa. Ekarna, som är 
mellan 60-120 cm i diameter har som sig bör, mycket 
av blågrå mjöllav. De allra grövsta träden är också det 
mest intressanta för lavfloran. Blanklaven Eopyrenula 
leucoplaca (NT) finns på dessa träd. Några 
knappnålslavarter påträffades också, men det är bara 
grön spiklav som är riklig.  
En mycket lång lönnallé står bakom herrgården, här är 
träden är inte speciellt gamla eller grova, mellan 20-
50 cm i diameter. Lavfloran är tämligen välutvecklad, 
sannolikt beroende på att vägen inte är asfalterad och 
därmed får träden en viss dammimpregnering. Allélav 
och brosklav finns på några träd. Några av lönnarna är 
angripna av lönnticka och en av lönnarna har en 
fruktkropp som liknar stor aspticka Phellinus 
populicola. Kan den finnas på andra lövträd än asp? 
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Biologiskt värdeomdöme: Mackmyras brukspark och 
allé har en lavflora som är tämligen artrik. Inget tyder 
på någon katastrofal påverkan av luftföroreningar. 
Träden bör generellt bli äldre för att de riktigt sällsynta 
arterna ska förekomma. Högre täthet mellan träden än 
idag skulle påverka lavfloran negativt. 
 
Åtgärd: Inga åtgärder. Träden är friska, vitala och 
välskötta. Det hade varit intressant att veta vad den 
avverkade allén hade för lavar. Ingen av de stubbar som 
återstår visar på någon allvarligare röta, de flesta är 
tillsynes helt friska. 

 
Den glest trädbevuxna parken 
 

 
Den avverkade och nyplanterade allén 
 

 
Den långa allén genom brukssamhället  

 
Tolvfors bruk 
Alléer och park 
Objekt nr: 9 
Kommun: Gävle 
Socken: Gävle 
Koordinat: RN X:6730098, Y:1571625 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter:  
Värdeomdöme biologiskt: Klass II 
 

   
     Tolvfors bruk 

 
Beskrivning: Tolvfors ligger i närheten av Gavleån, 
men inventeringen har koncentrerats till herrgårdens 
omgivning. Från huvudvägen går det en mindre 
grusväg intill herrgården och efter den vägen står det 
en allé med blandade lövträd, men mest ask. Ute vid 
huvudvägen står det också några grövre askar, liksom 
vid vägen in till radhusen. Flera av träden är illa 
behandlade, exempelvis har grova grenar kapats och 
sannolikt är träden påkörda av plogbilen. Närmast 
herrgården står några grova lindar, varav en bör vara 
en av de grövsta i landskapet.  
 
Biologiskt värdeomdöme: Träden är rika på typiska 
lavarter för alléer eller solitärer som utsätts för 
dammimpregnering från grusvägar. Lavfloran 
domineras av olika kranslavar Phaophyscia spp., 
dagglavar Physconia spp. och bruna sköldlavar 
Melanelia spp. Förvånansvärt nog saknas 
knapplåvslavar inom släktet blekspikar Sclerophora 
på de gamla askarna. Den jättestora linden har 
blottade vedytor, men även på dem saknas 
knappnålslavar. På slätbarkiga träd är det rikligt med 
ljuskantad sköldlav Melanelia subargentifera. Arten 
har sin nordgräns i Gävletrakten.  
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Träden kring herrgården är inte så rika på olika lavarter 
som skulle kunna förväntas utifrån trädens grovlek, 
ålder, trädslag och läge. Tyvärr är några askar i dålig 
kondition. 
 
Åtgärd: De grövsta träden, särskilt den största linden 
bör skyddas från avverkning eftersom det finns säkert 
åsikter om dess hälsa och framtid. För övrigt måste man 
se till att inga ytterligare skador sker på trädstammarna 
vid snöplogningen. Några av träden är i dålig kondition 
på grund av kapskador och till och med döda. Askar ska 
inte behöva behandlas så vårdslöst. 
 

 
Skräckexempel på alltför grov kapning 

 

 
Allén vid Tolvfors 
 
 
 
 

 
 
 

Boulognerskogen 
Alléer och park 
Objekt nr: 10 
Kommun: Gävle 
Socken: Gävle 
Koordinat: RN X: 6729143, Y: 1571733 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2007 
Rödlistade arter:  
Värdeomdöme biologiskt: Klass 

 
  Boulognerskogen 
 
Kommentar: Efter ett kort besök anser jag att det är 
lite värt att lägga tid på inventering av biologiska 
värden, i alla fall utifrån lavfloran. Träden har ett litet 
antal lavarter som är tydligt påverkade av närheten till 
stadens luftföroreningar. Trädens hälsa ser 
genomgående ut att vara bra, men det är klart att 
några träd kan vara aktuella för avverkning, vilket 
vore synd och som jag ser det obefogat. 
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Holmsunds herrgård 
Alléer och park 
Objekt nr: 11 
Kommun: Gävle 
Socken: Gävle 
Koordinat: RN X: 6729790, Y: 1577591 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2007 
Rödlistade arter:  
Värdeomdöme biologiskt: Klass II. 
 

   
  Holmsunds herrgård                  
 
Beskrivning: Kring herrgården finns en öppen 
parkmiljö och en lång allé mot huvudbyggnaden. 
Ytterligare en allé står efter vägen förbi herrgården. 
Träden i parken är få, men på baksidan står ett antal träd 
tämligen glest. En lång trädrad med oxel bildar gräns 
till övrig mark. Trädslagen är ek, alm, lönn, lind och 
hybridasp. Det finns inga ”jätteträd”, men de grövsta 
träden är mellan 80-100 cm. Träden är i god kondition. 
Påväxten av lavar och mossor är normal, d v s det finns 
inga tecken på lavdöd, snarare på att lavarna ökar.  
 
Biologiskt värdeomdöme: Det är en överraskande rik 
lavflora, särskilt på lönn och alm. Allén intill 
huvudbyggnaden börjar med lönnar och övergår sedan 
till ekar. På lönnarna är det rikligt med Physconia 
perisidiosa, P. enteroxantha och P. orbicularis. 
Generellt är skrynkellaven Parmelia sulcata rikligt 
förekommande. Det förekommer hänglavar på de flesta 
av träden, där ibland narrtagel, slånlav och kort 
skägglav. Skägglavarna är små. På de stora solitära 
almarna växer det rikligt av Physcia tenella och 
sparsamt med Lecanora hagenii och granlav. En utav 
lindarna har vid basen filtlav Peltigera canina. En ek 
savar kraftigt utan att det syns några 
svampfruktkroppar, men den är ännu frisk. 
 

 
Åtgärd: Inga åtgärder, förutom den årliga skötseln, så 
som ansning av vattskott, behöver göras. Sannolikt 
behövs inga större åtgärder göras i den närmaste 
framtiden. God trädvård har gjort att inga allvarliga 
angrepp syns till. 
 
Sammanfattning: Herrgårdsparkens träd är 
förvånansvärt artrika på lavar, trots närheten till tätort 
och långvariga luftföroreningar. Det är dock större 
skillnad mellan olika trädindivider än mellan 
trädslagen. Lönnen är som brukligt det trädslag som 
har mest lavarter. 
 
 
 

 
Den fina och artrika allén till herrgården 
 
 
 

 
Mjölig porlav Pertusaria albescens i Holmsund 
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Flerängs herrgård 
Alléer och park 
Objekt nr: 12 
Kommun: Gävle 
Socken: Furuvik 
Koordinat: RN X: 6725495, Y: 1585203 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2007 
Rödlistade arter:  
Värdeomdöme biologiskt: Klass II. 
 

 
  Flerängs herrgård   

 
 
Beskrivning: Mellan Lövnäs och kring Fleräng finns 
mer eller mindre sammanhängande lövrik skog som 
delvis är sumpig och består av ek, ask, asp, lönn och 
hassel. Gamla tallar växer spritt i hela området. Skogen 
är stenrik och skiktad eftersom den en gång innehöll 
grov gran, som efter avverkning har ersatts av tätt 
lövuppslag. Det finns fortfarande mindre partier med tät 
gran och överallt syns äldre lövträd. Sannolikt är skogen 
en nyckelbiotop på bolagsmark. I allmänhet är det för 
mörkt för lavarna i skogen och gamla träd anknutna till 
vägen eller gårdarna är mer intressanta. Kring norra 
gården i Fleräng är det mest intressant för där står 
märkliga björkar och några gamla almar. I utkanten står 
en ovanligt vacker ekgrupp med grova stammar. Tyvärr 
har det varit lite för mörkt för att lavfloran ska vara 
artrik. En kort allé av riktigt gamla träd finns mellan 
Lövnäs och Fleräng. Tyvärr har ena sidans träd börjat 
falla ifrån. Men den ena raden består av magnifika träd 
av asp och ask.  

 
Biologiskt värdeomdöme: Skogen har 
nyckelbiotopsklass. Vid vägen finns en gammal tall 
med grovticka Phaeolus schwartziii vid basen. På 
samma ställe ligger även en grov, murken granlåga. På 
den är det rikligt av liten vaxlav Dimerella pineti. 

Tillsammans med den finns en lav som är mycket 
mindre och det ser ut att kunna vara blek kryptolav 
Absconditella delutula (VU). På askarna i skogen, 
särskilt i blöta partier finns inte så mycket lavar som 
man skulle kunna förvänta, men askarna är ändå det 
trädslag som har flest arter. Skriftlav Graphis scripta, 
grå vårtlav, Fuscidea pusilla, Pertusaria pupillaris, 
Buellia griseovirens och Micarea peliocarpa är några 
exempel på mindre förekommande arter. Vanlig är 
Arthopyrena analepta samt på asparna Leptoraphis 
atomaria. Överhuvudtaget finns  mycket lite av blad- 
och busklavar på träden i skogen. Anledningen är att 
det är för mörkt. Liten vaxlav är vanlig på de flesta 
trädslagen, men särskilt riklig på klibbal, denna 
gynnas av skuggiga förhållanden. På en asp i skogen 
syntes troligen en kryptolavsart. Efter vägen står 
några solitära träd och på dem är lavfloran mycket 
bättre utvecklad. Askarna har en mer normal lavflora 
med arter som bitterlav Pertusaria amara, blemlav 
och asplav. Den korta allén är intressant med grova 
aspar och askar. Asparna har håligheter och på 
askarna växer rikligt med grå vårtlav Acrocordia 
gemmata, lönnlav, bårdlav, Mycobilimbia tetramera 
och Peltigera membranacea. Asparna är kanske ännu 
rikare, med bl a Lecidea nylanderi, gällav, Fuscidea 
pusilla. Ett par grova askar strax innanför trädraden 
står perfekt till med bra ljusinflöde. Klibbalarna är 
artfattigast av de förekommande trädslagen, men 
sparsamt förekommer liten spiklav Calicium parvum 
på några enstaka träd. 
 
Gården med de lustiga björkarna är intressant. De 
gamla almarna som är innanrötade men ändå i bra 
skick, är intressanta, på dessa finns Pertusaria 
coccocodes, lönnlav, bitterlav, grå nållav och 
skinnlav. På vissa finns Pertusaria leioplaca som är 
en ovanlig art i denna typ av miljö. Ek och björk vid 
stranden har också en fin lavflora, här finns narrtagel 
Bryoria implexa, kort skägglav, Opegrapha varia, 
grön spiklav och en skägglav som ser ut som Usnea 
substerilis.  
 
Strax utanför tomten, vid garaget, står en lutande ek 
och på den finns det rikligt av dvärgtufs Leptogium 
teretiusculum och Peltigera membranacea. 
Ekgruppen som består av träd mellan 50-80 cm, har 
stått lite mörkt. De träd som står närmast tomtgränsen 
har mer artrika lavsamhällen, på dessa finns 
Chrysotherix chlorella, vilket visar på bra balans 
mellan ljus och skugga. En av ekarna har 
snöbollsporlav Pertusaria haemispherica. Arten får 
anses vara en raritet och en mycket bra signalart på 
värdefulla naturområden. På basen av träden finns 
trädbaslav Animiridioum polypori och sparsamt med 
liten rostfläck Arthonia didyma. Ekarna som står 
mörkast har en artfattig lavflora, med liten vaxlav och 
Lepraria incana. 
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Åtgärd: Skogen är sannolikt nyckelbiotop, men den 
behöver någon form av skötsel. Granen ska naturligtvis 
bort och en del av de gamla tallarna och lövträden 
behöver ytterligare luft. Inga åtgärder behövs för träden 
på gårdarna. De är i utmärkt skick även om de angripna 
av vedsvampar som på lång sikt kommer att döda 
träden.  
 
 
Sammanfattning: Träden kring gårdarna är gamla, 
grova och består av många arter. Särskilt intressanta är 
de gamla almarna och ekarna. Almarna är ihåliga men i 
bra skick. Inga träd är i så dåligt skick att några åtgärder 
behöver göras. Skogen kring gårdarna har 
nyckelbiotopskvalitet, men behöver gallras på gran och 
möjligen bland det uppkomna lövet. Mycket fint 
område med höga naturvärden, dock saknas de riktigt 
sällsynta lavarna som är knutna till ädellövträd. I 
artlistan presenteras bara de arter som påträffades kring 
bebyggelsen. 

 
 
 
 

 
Den gamla almen på gården i Fleräng 
 
 

  
    Ekgrupp vid Fleräng 

 
 

 
   Sumpskog vid Fleräng  
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Oslättfors 
Alléer och park 
Objekt nr: 13 
Kommun: Gävle 
Socken: Hille 
Koordinat: RN X: 6740061, Y: 1563701 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2007 
Rödlistade arter:  
Värdeomdöme biologiskt: Klass II 
 

 
Oslättfors 

 
Beskrivning: Genom brukssamhället går det en enda väg 
och längs denna står bostadshusen tätt intill vägen. Mellan 
husen står det några äldre askar och lönnar. Vid infarterna 
till samhället finns allé och trädrader. I den östra infarten 
står en lång lönnallé med skog på båda sidorna av vägen. 
Vid den västra infarten står det ett antal grova askar och 
mindre lönnar. På kyrkogården står spridda askar, lönnar 
och kanske någon lind eller kastanj.  

 
Biologiskt värdeomdöme: Sannolikt är luftfuktigheten 
hög eftersom Lundbosjön och Testeboån ligger i 
anslutning till samhället. Lönnallén i öster är intressant 
och trots att den består av träd i dimensioner av 20-25 cm 
är lavfloran förhållandevis rik. Lönnlaven Bacidia rubella 
finns på varje träd. På de flesta träden finns också 
dagglav, rödbrun knotterlav och många andra typiska 
alléarter. Bårdlaven Nephroma parile och allélav 
förekommer på ett par av träden. Mossor upptar 10-30 % 
av stammarnas nedre del. Åtminstone tre av träden har 
lönnticka och en har eldticka. 

 
Askarna efter vägen är grova, en är 80-100 cm i diameter. 
Stammen är innanrötad och den är åtgärdad med cement. 
Antalet lavarter är inte så högt som man kan förvänta, 
men askarna hyser ändå några intressanta arter,  
t ex grå vårtlav Acrocordia gemmata, asporangelav, 
Melanelia subargentifera, bårdlav, skinnlav och A. 
polypori. Det träd som har flest arter och mest av grå 
vårtlav, bårdlav och skinnlav står vid dammluckorna, en 

bit ner i slänten, vilket ger bra balans mellan ljus och 
fukt. På en annan grov ask finns det rikligt av filtlav 
Peltigera canina på stambasen samt Pertusaria 
coccodes. Intill ett bostadshus står det kort allé med 
grova askar. Den avviker inte mycket från de övriga 
träden, men en lång bål av skägglav Usnea filipendula 
hittades på marken. Resten av träden vid kyrkogården 
och vid västra utfarten har ungefär liknande arter, vilket 
tyder på bra luft och träden börjar bli riktigt intressanta 
för lavar och mossor. 

 
Åtgärd: Träden i brukssamhället är genomgående i 
god kondition. Några direkta insatser behövs inte. Det 
är mycket viktigt att skogen mot östra infarten inte 
avverkas så att lönnallén förlorar skuggan som skogen 
skapar. Skogen får heller inte blir för tät med gran.  
 
Sammanfattning: Träden i brukssamhället har en rik 
lavflora som är typisk för allé- och gårdsträd. 
Lönnallén är intressant. Generellt behövs inga 
åtgärder göras eftersom träden är i god kondition. 

 
 
 
 
 
 

Wij Trädgårdar/bruk 
Alléer och park 
Objekt nr: 14 
Kommun: Ockelbo 
Socken: Ockelbo 
Koordinat: RN X: 6752356, Y: 1548760 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2007 
Rödlistade arter: Blanklav Eopyrenula lecucoplaca 
(NT) 
Värdeomdöme biologiskt: Klass II. 
 

 
Wij Trädgårdar och bruk 
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Beskrivning: Gamla lövträd finns på flera ställen inom 
området kring herrgården. Dels står träden som alléer 
eller glest utspridda i park. Trädslagen är många. En 
lindallé går mellan herrgården och ett lusthus som 
ligger på en kulle. Runt kullen finns också ett antal 
ädellövträd. Kring herrgårdsbyggnaderna står ett antal 
grövre ekar. En an av ekarna är angripen av svavelticka 
och trädets grenar är hårt kapade, men den skjuter 
rikligt med nya skott. Väster om byggnaden går det en 
väg mot uthus som är kantad av framför allt ask. Sedan 
finns det en ekallé och några spridda ekar i en backe 
mot den öppna trädgården. Ekarna är grova. Träden är 
välskötta och deras vattskott tas regelbundet bort. Några 
träd i lindallén är nyligen avverkade. Generellt är träden 
i god kondition. En grov ek har blåst kull och är 
uppkapad. Lavfloran på träden är välutvecklad utan 
några allvarligare skador av luftföroreningar. 
Mosspåväxten är sparsam. Det finns några träd som är 
angripna av tickor och honungskivling, men inga 
allvarligare angrepp.  
 
Biologiskt värdeomdöme: Lindallén mot lusthuset 
består av träd i dimensionen 40-50 cm. Några av träden 
är ihåliga. Lindarna är rikligt påväxta av lavar, men 
träden får måttlig dammimpregnering. Antalet arter är 
högt, men de mest krävande arterna saknas. Slånlaven 
växer mest på grenarna. På stammarna finns tagellavar 
och skägglavar. På ett träd finns några bålar av grynig 
blåslav Hypogymnia farinacea. Ett av träden har fler 
lavarter än de övriga och på det trädet finns det rikligt 
av Ochrolechia turneri och sannolikt gammelsälglav 
Rinodina degeliana, vilket är en stor överraskning.  
 
I parken kring herrgården är ekarna 50-60 cm i 
diameter. De är i bra kondition, även om det finns de 
som är ihåliga. Träden närmast grusvägen blir 
dammimpregnerade, vilket skapar förutsättningar för 
fler lavarter. Förekomsten av Melanelia subargentifera, 
Caloplaca chlorina, vägglavarna, Amadinea punctata 
samt mjölig ägglav visar på detta. En jättelind står 
också vid herrgården, men förvånansvärt få lavarter 
finns på det trädet. Allén som mestadels består av askar 
är intressant och har många lavarter som är karaktäriska 
för gamla ädellövträd med viss dammimpregnering. 
Allélav, rödbrun klotterlav, aspkranslav och trädbaslav. 
På ask finns den rödlistade blanklaven Eopyrenula 
leucoplaca (Missgynnad NT).  
 
Ekarna kring utbildningscentret är lika grova som vid 
herrgården. Närmast husen står dock några äldre lönnar. 
På lönnarna är det ovanligt rikligt med dvärgkranslav 
Phaeophyscia nigricans. De flesta ekarna står som allé 
efter mindre grusväg. En av ekarna har nyligen blåst 
omkull. Ekarna i allén och i backen står mot söder, 
vilket gör att lav- och mossfloran på sydsidan av träden 
är i stort sett obefintlig. Träden i allén har ungefär 
samma arter som de vid herrgården. Ett par av ekarna i 
backen avviker. På ett par träd finns det rikligt av 
Pertusaria coronata, en art som är mycket bra signalart 
för biologiskt värdefulla träd. Allélaven finns på flera 

av träden, sannolikt talrikt i grenverket. Bara ett träd 
med lönnlav Bacidia rubella, endast steril, hittades 
inom hela Wij och det var här. En av de två finaste 
ekarna har en stor yta av gammal, blottad ved och på 
den finns det några ”knappnålslavsarter”. Den ena 
arten är en spiklavsart, sannolikt vedspik Calicium 
abietinum. Sporerna är vårtiga, som de ska vara, men 
ingen av sporerna kom upp i maxstorlek. Alternativet 
är den allmänna arten vitkantad spiklav Calicium 
glaucellum, utan vitkant. Den andra är en svartspik, 
men dess karaktär passar endast in på 
Chaenothecopsis hospitans, som växer på al-lav 
Lecanora carpinea. Den tredje arten är grynig nållav 
Chaenotheca chrysocephala.  
 
Åtgärd: Inga åtgärder behöver göras på lindarna i 
allén mot lusthuset, förutom det underhåll som redan 
sker. Det vore bra om de tre borttagna alléträden 
ersätts. Detsamma gäller för de övriga delområdena 
som besöktes. Backen med ekarna måste hållas fri 
från träd, som det är nu är det fördelaktigt för lavarna 
på träden. 
Sammanfattning: Träden sköts regelbundet och till 
synes även på ett bra sätt. Inga stora ingrepp har gjorts 
som kan medföra risker för svampangrepp. 
Svavelticka i något enstaka träd utgör ingen fara. 
Lavfloran varierar mellan trädslagen, men 
artrikedomen skulle kunna vara större. Orsaken till att 
arter saknas är sannolikt att träden inte är tillräckligt 
gamla och att det finns eller har funnits påverkan av 
luftföroreningar. 
 
Axmar bruk 
Alléer och park 
Objekt nr: 15 
Kommun: Gävle 
Socken: Hamrånge 
Koordinat: RN X: 6771016, Y: 1571724 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter: Blanklav Eopyrenula lecucoplaca 
(NT) 
Värdeomdöme biologiskt: Klass II 
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  Axmar bruk 
 
Beskrivning: Träden i Slottsparken är sannolikt 
tämligen likåldriga. Den kan vara anlagd i samband 
med uppförandet av slottsbyggnaden. Parken är av 
engelsk park typ, det vill säga med många olika trädslag 
som är planterade att parken får ett lundliknande 
utseende. En allé leder fram till stället som slottet en 
gång låg. Allén består av lönn och ask och träden är 
maximalt 30-35cm i brösthöjd. En del av parken har 
nyligen öppnats upp genom att träd har avverkats. Att 
detta var nyligen genomfört konstaterades av de 
askhögar som fortfarande fanns kvar efter bränning av 
ris.  
Tyvärr hade några innanmurkna träd av oxel/rönn tagits 
bort. Lavfloran är rik och artrik på träden, några 
allvarliga tecken på luftföroreningar kunde inte ses. 
 
Biologiskt värdeomdöme: Lavfloran på alléträden är 
fin och rik, utan att några rödlistade arter påträffades. På 
askarna finns sparsamt till måttligt av lönnlaven, allélav 
och brosklav. I parken finns många trädslag, bland 
annat oxel, asphybrid, lärk, ek, lind och klibbal. På flera 
av askarna finns det sparsamt med blanklav (NT). 
Lindarna är troligen det vanligaste trädslaget och på 
dessa finns anmärkningsvärt få lavarter, men det finns 
exempelvis rödbrun klotterlav, Arthonia radiata och 
Buellia griseovirens. Vattskotten hålls efter på lindarna. 
En samling av grövre ekar, 60-80 cm, visade sig vara 
tämligen magra på lavar, även om de var täckta av lavar 
och mossor. Stora mängder av Ramalina farinacea var 
död eller döende. Även många av blåslavarna var i dålig 
kondition. Detta kan vara en indikation att parken 
nyligen restaurerats och att det tidigare var för skuggigt 
för lavarna. Några grova askar har mycket rika 
förekomster av grå vårtlav Acrocordia gemmata. På 
andra askar finns det stora bålar av bitterlav och i en av 
bålarna finns det Pertusaria cf coronata. De kvarvarande 
träden är i gott skick. 
 
Åtgärd: Inga direkta åtgärder behöver göras. 
 

 
Parken i Axmar är nyligen restaurerad 
 
Långvinds bruk 
Alléer och park 
Objekt nr: 16 
Kommun: Hudiksvall 
Socken: Enånger 
Koordinat: RN X: 6816827, Y: 1569813 
Inventerare: Janolof Hermansson 
År: 2006 
Rödlistade arter:  
Värdeomdöme biologiskt: Klass II 
 

 
Långvinds bruk 
 
Beskrivning: Långvinds bruk ligger nära havet. 
Lövskogar och mer eller mindre vildvuxna bestånd 
finns kring hus och gård, men dessa har inte 
inventerats. Parken och skogsområdet intill 
herrgården har inventerats. Bakom herrgården finns 
ett mindre skogsområde som verkar vara en igenväxt 
park med gamla, grova lövträd. En rad med gamla 
lindar var intressanta. Parken framför herrgården är 
öppen med planteringar och grusgångar. Parkens 
ytterkanter finns en välskött ”engelsk park” med 
många trädslag. Flera av dessa träd är gamla och 
anmärkningsvärt rika på lavar.  
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Biologiskt värdeomdöme: Bakom herrgården står flera 
gamla, grova lövträd, bl. a en rad med almar som står 
utmed en gammal väg. En annan trädrad utgör gräns 
mot herrgårdsparken. Samtliga av dessa träd är 
beskuggade av uppkommande sly. På  
 
 
Åtgärd: I parken framför herrgården behövs inga 
riktade åtgärder för att öka naturvärdena. Det är redan 
en bra balans mellan exponering och skugga. Något av 
träden är ihåliga, men inget av träden är akut dåliga så 
att de ska tas bort. Bakom herrgården behövs däremot 
en stor insats för att restaurera och ge de gamla träden 
mer utrymme och mindre skuggiga förhållanden. 
 

 
Herrgårdsparken är välskött och har flera trädslag 
 

 
…men bakom herrgården växer det igen 
 

 
Vacker allé med yngre träd 
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Påträffade arter 
 
Namnsättningen följer: Santesson m fl. 
 
Acrocordia cavata, liten vårtlav 
Östlig art som nästan enbart växer på asp. Arten är en 
skogsart som trivs bäst i luckiga lövskogar och 
svämaspskog.  
Växtplatser: Asp i trädrad i Grönsinka (3); 
Gammelstilla (4). 
 
Acrocordia gemmata, grå vårtlav 
Den grå vårtlaven är sydlig och mindre allmän i 
regionen, möjligen lite vanligare i sydöst. Trots att den 
är liten, är den tämligen lätt att upptäcka och fungerar 
bra som en naturvärdesart. Växtplatser: Sällsynt på lind 
i allé i Gysinge (1a); Högbo bruk (6); Rikligt på enstaka 
askar i Fleräng (10); Rikligt på lönn i allé och på gamla 
askar i Oslättfors (11); Axmar bruk (15). 
 
Amadinea punctata 
Allmän art på äldre träd, särskilt i miljöer med måttliga 
kväveförhöjda förhållanden. Arten är allmän till 
tämligen allmän på alléerna, men den växer ofta som ett 
inslag bland andra lavar.  
 
Anaptychia ciliaris, allélav 
Allélaven är en karaktärsart på gamla lövträd i alléer, 
parker och gårdsmiljöer. I regionen är arten ovanlig och 
finns endast på de de äldsta alléträden eller i särskilt 
gynnsamma miljöer. Allélaven är en utmärkt signalart 
och kanske i minskande. 
Växtplatser: Gysinge (1a); Österfärnebo (2); Grönsinka 
(3); Gammelstilla (4); Högbo (5); Mackmyra (7); 
Oslättfors (13); Wij (14). 
 
Anisomeridium polypori, trädbaslav 
Trädbaslaven är lätt att förbise, sannolikt vanligare än 
vad som framkommit i inventeringen. Den växer längst 
ner på stambasen, oftast på gamla ädellövträd i parker, 
etc. Förekommer sannolikt på samtliga 
inventeringsområdena, påträffad på hälften. 
 
Arthonia didyma, liten rostfläck 
Arten är egentligen en skogsart som sällan påträffas i 
öppnare lägen. Sparsamt förekommande på grova, 
gamla aspar och ek. 
Växtplatser: Grönsinka (3); Fleräng (12). 
 
Arthonia mediella 
En art som förekommer både i öppnare skogsmiljöer 
och i kulturlandskapets parker, alléer etc. Kan 
förekomma rikligt på slät bark, särskilt på lind. Arten 
borde ha påträffats på fler ställen.  
Växtplatser: Tämligen allmän på lind i Grönsinka (3); 
Gammelstilla (4). 
 
 
 
 

 
Arthonia radiata,  
Arten är tämligen allmän på slätbarkiga lövträd, 
särskilt på al och rönn. Påträffad på oxel i parker. 
Växtplatser: Axmar bruk (15). 
 
Arthonia vinosa, rostfläck 
Arten som förekommer både i öppnare skogsmiljöer 
och i kulturlandskapets parker, alléer etc. Påträffades 
endast på en lokal. 
Växtplatser: Rikligt på en hybridpoppel i allé i 
Forsbacka (7). 
 
Bacidia beckhausii 
Vanligtvis är denna art allmän till tämligen allmän i 
öppna lövskogsmiljöer, parker, gårdar etc. 
Förvånandsvärt få fynd.  
Växtplatser: På lönn i Grönsinka (3); Mackmyra (8). 
 
Bacidia rubella, lönnlav 
Lönnlaven är en karaktärsart på gamla ädellövträd i 
alléer, parker etc. I regionen är arten en viktig och 
mycket bra signalart på träd som har artrika lav- och 
moss-samhällen. Ibland kan lönnlaven vara 
dominerande både på enskilda träd och i områden.  
Växtplatser: Allmän i Gysinge (3), Gammelstilla (4), 
Högbo bruk (6), Mackmyran (8), på lönn i Tolvfors 
bruk (9), fåtalig i Holmsund (11); Rikligt på alm i 
Fleräng (12); Rikligt på lönn och ask i Oslättfors (13); 
sparsamt i Wij (14); Axmar bruk (15). 
 
Bacidia subincompta 
Arten är huvudsakligen en skogsart som i viss fall kan 
vara vanlig på lövträd i trädbärande hagmarker. 
Sannolikt borde arten bara påträffas på riktigt gamla 
alléträd eller på alléer i anslutning till gammelskog, 
men den finns sparsamt på merparten av lokalerna. 
Växtplatser: Grönsinka (3), Högbo (6); Forsbacka (7), 
Mackmyran (8), Holmsund (11); Fleräng (12); 
Oslättfors (13); Wij (14). 
 
Bacidia vermifera 
Detta är en art som huvudsakligen påträffas på gamla 
lövträd i alléer, parker etc. I regionen torde arten vara 
tämligen sällsynt, men kan på gamla ädellövträd, 
särskilt på lönn förekomma rikligt. Arten är mycket 
bra signalart-indikatorart på alléer som har 
skyddsvärda artförekomster. 
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2).  
 
Biatora efflorescens, mjölig knopplav 
Oftast är arten steril och då kan den lätt förväxlas med 
andra sorediösa arter. Sannolikt finns arten i på de 
flesta inventerade ställen, men i allmänhet sparsamt.  
 
Bryoria capillaris, grå tagellav 
Grå tagellav är ovanlig på solitära träd i 
kulturlandskapet. För att arten ska kunna förekomma 
krävs att växtplatsen är någorlunda skyddad från 
vindexponering. 
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Växtplatser: Högbo bruk (6), Axmar bruk (15). 
 
Bryoria fuscescens, manlav 
Manlaven är huvudsakligen en skogsart som sällan 
påträffas i kulturlandskapet. Mycket tyder på att manlav 
inte trivs på ställen utsatta för luftföroreningar. 
Växtplatser: Rikligt i Grönsinka (3); Högbo bruk (6), 
Axmar bruk (15). 
 
Bryoria implexa, narrtagel 
Narrtagel är sannolikt den vanligste tagellaven på 
alléträd, i parker och på solitära träd i kulturlandskapet. 
När narrtagel förekommer rikligt eller i stora exemplar 
är detta en viktig indikation på träd med artrika 
lavsamhällen, oavsätt trädslag. 
Växtplatser: Sparsamt Gysinge (1), Österfärnebo (2), 
Gammelstilla (4), Hammarby (5), Högbo bruk (6), 
Mackmyran (8), Tolvfors bruk (9), Holmsund (11); 
Fleräng (12); Oslättfors (13); Wij (14); Axmar bruk 
(15). 
 
Buellia disciformis, rönnlav 
Allmän art på slätbarkiga lövträd, dock mindre vanlig 
på träd i parker, alléer etc. Påträffad på rönn. 
 
Buellia griseovirens, mjölig skivlav 
Förekommer på slätbarkiga lövträd. Påträffas mindre 
vanligt på exponerade träd i kulturlandskapet.  
Växtplatser: På gammal rönn i Mackmyran (8), 
Holmsund (11), Fleräng (12), Axmar bruk (15). 
 
Calicium salicinum, kopparspik 
Kopparspiken lever på både bark och hård, gärna 
exponerad ytved på levande träd.  
Växtplatser: Gammelstilla (4). 
 
Calicium trabinellum, vitkantad spiklav 
Förekommer på ved av fläkta stambaser. Den växer 
skyddad från total exponering.  
Växtplatser: Gysinge (1). 
 
Calicium viride, grön spiklav 
Grön spiklav växer på både bark och ved, oavsätt vilket 
trädslag det gäller. I kulturlandskapet är det oftast gamla 
lövträd i parker, gårdsmiljöer etc. Arten klarar höga 
luftföroreningshalter. Växtplatser: Rikligt i Gysinge (1), 
sparsamt i Österfärnebo (2), Gammelstilla (4), 
Hammarby (5), Högbo (6), Forsbacka (7), Mackmyran 
(8), Tolvfors bruk (9), Homsund (11), Fleräng (12), Wij 
(14). 
 
Caloplaca cerina, vaxorangelav 
Egentligen borde vaxorangelaven finnas på flera än en 
allé av de inventerade allérna. Anledningen kan vara att 
den växer högre upp i träden.  
Växtplatser: Sällsynt i Österfärnebo (2).  
 
 
Caloplaca cetrinella 
Växtplatser: Gysinge (1).  

 
 

Caloplaca chlorina 
Den här orangelavsarten är en karaktärsart bland 
skorplavarna på ädellövträd i alléer, parker etc. Arten 
är sannolikt förbisedd i regionen. När arten är riklig 
på stambaserna är den en bra signalart på träd som har 
en lavflora gynnad av dammimpregnering och basisk 
bark. 
Växtplatser: Mindre allmän i Österfärnebo (2); 
Holmsund (11); Oslättfors (13); Wij (14).  
 
Caloplaca flavorubescens, asporangelav 
Namnet asporangelav är missvisande när det gäller 
hur arten växer i kulturlandskapet. Träden måste stå 
exponerat och dess bark vara slät och fast. Träd med 
rikligt av asporangelav indikerar oftast att det kan 
finnas andra intressanta lavarter.  
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2), Grönsinka 
(3), Hammarby (5), Axmar bruk (15).  
 
Caloplaca obscurella 
Även denna orangelavsart kan var en karaktärsart 
bland skorplavarna på ädellövträd i alléer, parker, 
gårdsmiljöer etc. Den är lätt att förbise vid 
inventeringar och får anses vara mindre ovanlig på 
alléträd i regionen än vad som tidigare var känt. 
Växtplatser: Sparsamt Gysinge (1), Österfärnebo (2), 
Högbo bruk (6).  
 
Caloplaca pyracea, liten orangelav 
De små apothecierna som liten orangelav består av är 
lätta att förbise bland alla större lavar och mossor som 
den oftast växer bland. Sannolikt vanligare på 
grenarna. 
Växtplatser: Sällsynt  
 
Candelaria concolor, citronlav 
Citronlaven är stoftgynnad och förekommer enbart i 
kulturlandskapet. Möjligen minskar arten i regionen, 
på grund av övergödning och sämre kvalité på 
växtplatserna. Rika förekomster på alléträd är en bra 
signal på artrika lavsamhällen.  
Växtplatser: Sparsamt Gysinge (1), Österfärnebo (2), 
Högbo bruk (6), Mackmyran (8).  
 
Candelariella xanthostigma, grynig ägglav 
Sannolikt hör den gryniga ägglaven till de vanligaste 
arterna på alléträd och i parker, men den förekommer 
sällan på andra trädslag än ädellövträd. Arten är 
nästan alltid steril 
 
Catillaria atropurpurea 
 
 
 
Catillaria globulosa, eklav 
Eklaven är allmän på de ställen den förekommer. 
Finns sannolikt på alla lokalerna.  
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Växtplatser: Gysinge (1); Österfärnebo (2); 
Gammelstilla (4); Hammarby (5); Högbo (6); Forsbacka 
(7), Mackmyran (8); Wij (14). 
 
Chaenotheca brachypoda, gul nållav 
Sällsynt på barken av levande träd. Påträffad på en 
gammal lind. 
Växtplatser: Mackmyran (8). 
 
Chaenotheca ferruginea, rödfläckig nållav 
Mindre allmän på barken av levande träd, men även på 
ved. Påträffad på gamla ekar. 
Växtplatser: Forsbacka (7); Mackmyra (8). 
 
Chaenotheca furfuracea, ärgnål 
Sällsynt på gamla träd. Påträffas i skrymslen, håligheter 
o dyl vid stambasen. Mycket bra signalart på intressanta 
träd och miljöer. 
Växtplatser: Högbo (6). 
 
Chaenotheca phaeocephala, brun nållav 
Brun nållav har sin huvudsakliga utbredning i regionens 
kulturlandskap. Vanligast är den på gamla lador. På träd 
i alléer, parker och i gårdsmiljöer är den betydligt 
ovanligare och brukar bara finnas på gamla träd och 
därmed är brun nållav är en bra signalart. 
Växtplatser: Österfärnebo (2), Högbo bruk (6).  
 
Chaenotheca trichialis, grå nållav 
Vanlig art i skog, men betydligt ovanligare i 
kulturlandskapet. Förekommer på veden av fläkta 
trädstammar i skyddade lägen.  
Växtplatser: Gammelstilla (4), Mackmyran (8), 
Tolvfors bruk (9); Holmsund (11), Fleräng (12). 
 
Chaenothecopsis savonica,  
Olicheniserad knappnålslav som växer på veden av 
fläkningar på grova träd. 
Växtplatser: På ek i Gammelstilla (4). 
 
Cladonia carneola, vaxgul bägarlav 
 
Cladonia coniocraea, mjölig trattlav 
Mjölig trattlav är vanligare i skogslandskapet. Exemplar 
som finns på alléträden missgynnas av exponeringen, 
men gynnas av sur bark. 
Växtplatser: Hammarby (5), Högbo bruk (6), Forsbacka 
(7), Mackmyran (8), Tolvfors bruk (9). 
 
Cladonia digitata, fingerlav 
 
Cladonia fimbriata, naggbägarlav 
Sannolikt den mest frekventa bägarlavsarten på 
alléträden i regionen. Även den växer vid stambasen 
och gynnas av stoftimpregneringen.  
Växtplatser: Sparsamt Gysinge (1), Österfärnebo (2), 
Hammarby (5), Högbo bruk (6), Forsbacka (7), 
Mackmyran (8), Tolvfors bruk (9), Axmar bruk (15). 
 
Cladonia pyxidata 

Växtplatser: Sparsamt Oslättfors (13). 
 
Cliostomum graffithii, dropplav 
Dropplaven förekommer vanligast i södra Sveriges 
kulturlandskap. Eftersom den ofta sitter om inslag 
bland andra lavar kan den vara något förbisedd.  
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2). 
 
Eopyrenula leucoplaca, blanklav 
Blanklaven är sannolikt något förbisedd i denna 
inventering, eftersom den kan förekomma som ett 
inslag bland lavar och mossor. På ek. Det är den oftast 
påträffade rödlistade arten. Blanklaven är rödlistad 
– Missgynnad (NT). 
Växtplatser: Gysinge (1), Grönsinka (3), på ek i 
Mackmyran (8); på alm i Fleräng (12); på ask i 
Axmar bruk (15). 
 
Evernia prunastri, slånlav 
Slånlaven finns i nästan alla alléer och parker, med 
undantag av de som står vid tätt trafikerade vägar.  
 
Fuscidea pusilla 
Denna art kan lätt förbises. Arten bör kunna 
förekomma på sura, slät barkiga lövträd. Arten är den 
en nykolonisatör på träd. 
Växtplatser: Gysinge (1), Hammarby (5), Fleräng 
(12). 
 
Hypocenomyce scalaris, flarnlav 
Flarnlaven är mycket föroreningstålig och påträffas på 
träd som är står utsatta för trafik och som förövrigt är 
torftiga på lavarter. Arten finns på alla ställena men 
förvånandsvärt få träd i alléer och parker och 
ingenstädes rikligt.  
 
Hypogymnia farinacea, grynig blåslav 
Grynig blåslav förekommer på barrträd i 
gammelskogen och på löv- och barrträd i öppna lägen, 
vid stora sjöar, havstränder, hällmarker, myrar etc. 
Alléer som har exponerade lägen i kulturlandskapet 
kan utgöra växtplats för grynig blåslav. Den trivs bäst 
på sur bark och gamla träd. Arten är en utmärkt 
signalart på alléträd som normalt har en artfattig 
lavflora.  
Växtplatser: En lind i Högbo bruk (6), på rönn i 
Mackmyran (8). 
 
Hypogymnia physodes, blåslav 
Blåslaven borde vara en av de vanligaste arterna på 
alléträden, men så är inte fallet, även den fanns på alla 
inventerade ställena. När det gäller ädellövträd och 
gamla träd utgör det bara undantagsfall när blåslaven 
förekommer rikligt. 
 
Hypogymnia tubulosa, pukstockslav 
Pukstockslaven är en vanlig art i kulturlandskapet. 
Den förekommer nästan enbart på träd som har sur 
och slät bark, björk, rönn och oxel, och som utsätts för 
stoftimpregnering. 
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Japewia subaurifera 
Arten är vanlig på slätbarkiga granar i skogslandskapet, 
men som sällan påträffas i kulturlandskapet. Kan dock 
vara lätt förbisedd.  
Växtplatser: Lind i Hammarby (5). 
 
Lecania cyrtella 
Oftast som inslag bland andra lavar. Sparsamt. 
Växtplatser: På lönn i Forsbacka (7); Holmsund (11). 
 
Lecania naegelii 
Arten anses vara allmän både i skog och i 
kulturlandskapet, men den förekommer nyckfullt i 
regionen. Den är lätt att förbise för sin oanspråklöshet. 
Föroreningstålig. 
Växtplatser: Hammarby (5). 
 
Lecanora albella, vitpudrad kantlav 
Arten växer på slät bark, oftast i liten mängd. Den är 
svår att skilja från allaven i fält, som är en vanligare art. 
Växtplatser: Gysinge (1), Gammelstilla (4), Hammarby 
(5). 
 
Lecanora allophana 
En kantlav som ofta är lätt att uppmärksamma eftersom 
dess utseende är karaktäristiskt och att den kan 
förekomma rikligt. Arten är ofta förekommande på 
alléträd, oavsätt ålder och trädslag. Påträffades relativt 
sparsamt på flertalet av ställena.  
 
Lecanora argentata, brun kantlav 
Arten kan lätt förväxlas med föregående art. 
Förekommer sannolikt på de flesta lokalerna. Den 
vanligaste kantlaven. 
 
Lecanora carpinea, allav 
Allaven är lätt att upptäcka på alléträden, men kan vara 
svår att skilja i fält från en ett par andra arter. Arten 
föredrar släta, hårda barkytor, som det särskilt ofta finns 
på lind och asp. Rika förekomster kan vara en bra signal 
på intressanta lavsamhällen. 
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2), Grönsinka 
(3), Högbo (6); Mackmyran (8); Fleräng (12); Oslättfors 
(13); Wij (14). 
 
Lecanora chlorotera 
 
Lecanora conizaeoides 
Arten är mycket föroreningstålig, vilket gör att den är 
sällsynt i kulturlandskapet utanför stadsmiljöerna. 
Växtplatser: Hammarby (5). 
 
Lecanora expallens 
Arten är steril och sorediös och förekommer ofta som 
inslag mellan lavar och mossor, vilket gör att den lätt 
förbises. Rika förekomster visar på ett visst naturvärde 
av växtplatsen.  
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2), Högbo bruk 
(6), Mackmyran (8), Holmsund (11); Axmar bruk (15). 
 

Lecanora hagenii 
Det är sällan denna art förekommer rikligt, oftast 
växer den spridd över barken, gärna vid stambasen. 
Arten är gynnad av stoftimpregnering, men dess 
litenhet gör den till en olämplig signalart. 
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2), Grönsinka 
(3), Hammarby (5); Holmsund (11); Fleräng (12); 
Oslättfors (13). 
 
Lecanora populicola, aspkantlav 
Växtplatser: Hammarby (5). 
 
 
Lecanora rugosella 
Mycket tyder på att detta är en sällsynt art i parker 
och på alléer. Påträffad endast på ett träd på ett ställe. 
Växtplatser: Wij (14). 
 
Lecanora saligna 
Arten föredrar att växa på ved i öppna lägen, t ex 
gärdsgårdar, ladväggar och på blottad ved på gamla 
lövträd i kulturlandskapet.  
Växtplatser: Gysinge (1), Högbo bruk (6). 
 
Lecanora sambuci 
Arten är lätt att förbise och har påträffats sporadiskt 
vid sökande efter andra arter. Svårt att bedöma 
frekvens, men verkar finnas på de flesta områdena. 
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2). 
 
Lecanora subrugosa 
En mindre allmän art på lövträd i både skog och i 
kulturlandskapet. Sannolikt förbisedd på alléträd. 
Växtplatser: Österfärnebo (2). 
 
Lecanora symmicta 
Förekommer på bark och ved på levande träd, t ex. på 
grenar. Sannolikt finns arten på nästan alla 
inventerade ställen. Oftast förekommer den mycket 
sparsamt på varje träd och upptäcks som inslag bland 
andra lavar. 
 
Lecanora varia, gärdsgårdskantlav 
 
Lecidea nylanderi 
En skogsart som är vanligast på unga tallar och 
granar. Ovanligare i kulturlandskapet och då oftast på 
gamla lövträd i lägen med hög luftfuktighet. 
Växtplatser: På lind i allé i Forsbacka (7); Fleräng 
(12). 
 
 
 
 
Lecidella eleachroma, asplav 
Asplaven är en vanlig art på asp och sälg i 
skogslandskapet, medan den är mindre vanlig i 
kulturlandskapet. Förekommer sannolikt på mer 
parten av de inventerade ställena. Den växer på 
stammen och på kvistar i kronorna. 
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Lecidella flavosorediata 
Arten kan vara något förbisedd, för den förväxlas lätt 
med andra sorediösa arter. Sannolikt en bra signalart på 
artrika lavsamhällen i allér och parker. 
Växtplatser: Österfärnebo (2), Forsbacka (7); Holmsund 
(11); Wij (14); Axmar bruk (15). 
 
Lepraria incana, blågrå mjöllav 
Blågrå mjöllav kan lätt förbises eftersom den växer lågt 
på stambasen och sparsamt. På vissa träd förekommer 
arten rikligt, oftast i skuggiga lägen. Rikligt med blågrå 
mjöllav på alléträd kan indikera allför skuggiga och 
sura förhållanden.  
 
Leptogium saturninum, skinnlav 
Sällsynt på alléträd och i parker. Indikerar alltid höga 
naturvärden i kulturmiljöer. Oftast är träden med 
skinnlav mycket artrika, oftast tillsammans med andra 
blad- och busklavar. 
Växtplatser: Fleräng (12); Oslättfors (13). 
 
Leptogium teretiusculum, dvärgtufs 
Dvärgtufsen är en liten, oansenlig busklav men vid stora 
mängder är lätt att upptäcka. Den växer på barken, 
gärna mellan mossor och lavar, på gamla träd. Lönn är 
det trädslag den oftast påträffas på. Dvärgtufs gynnas av 
hög och jämn luftfuktighet, vilket gör den till en bra 
signalart på artrika lavsamhällen.  
Växtplatser: Grönsinka (3); Fleräng (12). 
 
Lobaria pulmonaria, lunglav 
 
Melanelia exasperatula, klubbsköldlav 
Klubbsköldlaven växer ofta på ädellövträd i 
kulturlandskapet, t ex kyrkogårdar och alléer. Arten är 
softgynnad. Möjligen en halvbra signalarter eftersom 
klubbsköldlaven missgynnas av luftföroreningar. 
Växtplatser: Högbo bruk (6). 
 
Melanelia fuliginosa, glänsande sköldlav 
I regionen är den glänsande sköldlaven en typisk allé- 
och parkart. Den växer nästan enbart på äldre 
ädellövträd som stoftimpregneras. Påträffad på 
merparten av de inventerade orterna. Det är få ställen 
där arten påträffades rikligt. 
 
Melanelia olivacea, snömärkeslav 
 
Melanelia subargentifera, ljuskantad sköldlav 
Ljuskantad sköldlav är stor art som är lätt att känna igen 
och är ovanlig i regionen. Arten har en sydligare 
utbredning. När den ljuskantade sköldlaven växer rikligt 
på gamla träd är den en utmärkt signalart på platser som 
har en rik lavflora. 
Växtplatser: Sällsynt Österfärnebo (2); Högbo (6); på 
lind i Mackmyran (8), på lönn i Tolvfors bruk (9); Wij 
(14). 
 
Mycobilimbia epixanthoides 

Arten förekommer vanligast på äldre lövträd i luckig 
lövrik barrskog, men den hittas då och då på gamla 
lövträd i kulturlandskapet. 
Växtplatser: Högbo bruk (6), Forsbacka (7); Fleräng 
(12). 
 
Mycocalicium subtile 
En liten ”knappnålslavart” som ibland är vanlig på 
exponerad, torr och hård ved. Den finns både i skog 
och i kulturlandskapet. Arten växer på döda stamdelar 
på levande träd, kapytor etc. Växtplatser: Gysinge (1), 
Österfärnebo (2), Högbo bruk (6). 
 
Naetrocymbe punctiformis 
En av de vanligare lavarna som har peritecier på allé- 
och parkträd. På grund av att arten uppträder spritt 
och är liten är den sannolikt lätt förbisedd. 
Växtplatser: Österfärnebo (2), Forsbacka (7), 
Mackmyran (8); Oslättfors (13). 
 
Nephroma parile, bårdlav 
När bårdlaven förekommer i kulturlandskapet är 
nästan alltid på riktigt gamla träd, som 
doftimpregneras eller står intill vattendrag. 
Växtplater: ett litet ex på hybridpoppel i Forsbacka 
(7), Fleräng (12); Oslättfors (13); Axmar bruk (15), 
Långvinds bruk (16). 
 
Ochrolechia androgyna , örnlav 
Örnlaven kan vara förbisedd under denna inventering, 
eftersom den ofta förekommer arten sparsamt på 
alléträden. Påträffade på flesta av orterna. 
 
Ochrolechia turneri 
En sydlig art som oftast växer på gamla lövträd i 
öppna lägen, t ex i hagmarker. Arten kan var 
svårbestämnd och därmed lätt förbisedd. 
Växtplatser: Högbo bruk (6). 
 
Opegrapha rufescens, rödbrun klotterlav 
Rödbrun klotterlav växer nästan enbart på ädellövträd, 
särskilt gäller det ask och lönn. Ingenstädes rikligt 
förekommande. 
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2), Grönsinka 
(3), Gammelstilla (4); Hammarby (5); Oslättfors (13); 
Wij (14); Axmar bruk (15). 
 
 
 
 
 
 
 
Opegrapha varia, klotterlav 
Klotterlaven växer oftast på äldre ädellövträd i 
kulturlandskapet. Särskilt i halvskuggiga lägen kan 
den blir rikligt förekommande. Man hittar arten på 
stambasen av både yngre och äldre träd, men det är 
bara på allra äldsta som den ibland förekommer 
rikligt.  
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Pachyphiale fagicola 
En kronlavsart som är vanligare i norr än i söder. Den är 
främst en skogsart men kan förekomma på gamla 
ädellövträd i halvskuggiga lägen i kulturlandskapet, 
vilket stämmer bra in i de fynd som gjordes under 
inventeringen. Förekommer oftast mycket sparsamt. 
Växtplatser: På ask i Gammelstilla (4); Högbo (6); 
Holmsund (11). 
 
Parmelia saxatilis, färglav 
Vanligtvis växer färglaven på sten, men ibland även på 
gamla lövträd i kulturlandskapet och på gran i 
skogslandskapet. Taxonomiskt rör det sig sannolikt inte 
om en enda art. 
Växtplatser: På lind i allé i Högbo bruk (6), på klibbal i 
Mackmyran (8). 
 
Parmelia sulcata, skrynkellav 
En av de vanligaste arterna på alléträden. Däremot var 
det inte alltid rikligt förekommande. Särskilt vanlig på 
sur och slät bark. 
 
Parmeliopsis ambigua, stocklav 
Trots att stocklaven är en allmän art i skogen är den en 
ovanlig art på alléträden. Växtplatser: Gysinge (1), 
Grönsinka (3), Hammarby (5); Högbo (6); Mackmyran 
(8), Fleräng (12); Wij (14); Axmar bruk (15); Långvind 
(16). 
 
Peltigera canina, filtlav 
Ovanlig art i kulturlandskapet, som oftast bara påträffas 
på gamla lövträd i halvskuggiga lägen med hög och 
jämn luftfuktighet. 
Växtplatser: på grova hybridpopplar i Forsbacka (7), 
Holmsund (11); Oslättfors (13); Axmar bruk (15); 
Långvind (16). 
 
Peltigera membranacea 
Sällsynt art på alléträd och i parker. Förekommer bara 
på en ort. Där fanns den på flera utav träden, de flesta är 
askar. Kan närheten till skogen på lokalen vara orsaken 
till spridningen till solitära träd? 
Växtplatser: Fleräng (12). 
 
Pertusaria albescens, mjölig porlav 
Mjölig porlav förekommer nästan enbart i 
kulturlandskapet. Den växer i region oftast på gamla 
ädellövträd i parker, alléer och gårdsmiljöer. 
Växtplatser: Sällsynt i Österfärnebo (2); Oslättfors (13). 
 
Pertusaria amara, bitterlav 
Bitterlaven är en vanlig art på lövträd och gran i skog. I 
kulturlandskapet gäller främst hagmarker. När 
bitterlaven förekommer på alléträd och parker brukar 
det gälla gamla träd. Påträffad på de flesta av orterna, 
men frekvensen är varierande. 
 
Pertusaria coccodes, hagelporlav 

Hagelporlaven är ovanlig i regionen. Dess status som 
signalart är hög för oftast påträffas många arter på 
samma träd. Arten kan ibland förekomma på träd vid 
väg, oftast på asp, som utsätts för softimpregnering.  
Växtplatser: Sällsynt Österfärnebo (2), Högbo bruk 
(6), Tolvfors bruk (9); Holmsund (11); Fleräng (12); 
Oslättfors (13); Wij (14); Långvind (16). 
 
Pertusaria hemisphaerica, snöbollsporlav 
Sällsynt art som har sin nordgräns i Gästrikland. 
Signalerar alltid lokaler med höga naturvärden. 
Förekommer på en gammal, grov ek på en ort.  
Växtplatser: Fleräng (12). 
 
Pertusaria pupillaris 
Sällsynt på träd i kulturlandskapet, men vanlig art i 
skog.  
Växtplatser: Fleräng (12). 
 
Phaeophyscia ciliata, aspkranslav 
Aspkranslaven föredrar att växa på asp, både i skog 
och i kulturlandskapet. Arten är ingen utpräglad 
alléart.  
Växtplatser: Österfärnebo (2), Hammarby (5); Högbo 
(6); Oslättfors (13); Wij (14). 
 
Phaeophyscia nigricans, dvärgkranslav 
Dvärgkranslaven förekommer nästan enbart i 
kulturlandskapet. Arten är starkt stoftgynnad och 
växer därmed ofta på alléträd.  
Växtplatser: Högbo bruk (6); Holmsund (11); Fleräng 
(12); Oslättfors (13); Wij (14); Axmar (15); Långvind 
(16). 
 
Phaeophyscia orbicularis, kranslav 
Kranslaven är antagligen den vanligaste laven på 
gamla ädellövträd i alléer och parker med 
stoftimpregnering. Om stoftimpregningen är kraftig 
växer kranslaven även på björk. Arten kan dominera 
stammarna, ofta med inslag av andra arter från samma 
släkte och närstående släkten. 
 
Phlyctis argena, blemlav 
Blemlaven borde vara en allmän art i de flesta 
alléerna med ädellövträd, men så är inte fallet. Det är i 
stort sett bara i de alléer som de äldsta träden som 
blemlaven är vanlig. Men blemlaven finns på samtliga 
lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
Physcia adscendens, hjälmrosettlav 
Hjälmrosettlaven är gynnad inte bara av stoft utan 
även av tämligen höga kvävehalter. Den kan bli 
mycket riklig på träd i jordbrukslandskapet. Påträffad 
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på de flesta orterna, men merparten hade små 
förekomster. 
 
Physcia aipolia, rosettlav 
Rosettlaven är inte vanlig på allé- och parkträden. Den 
verkar inte vara speciellt stoftgynnad. Istället gynnas 
den av öppna lägen. Kanske den även är vanligare på 
yngre träd än vad denna inventering omfattar. Påträffad 
på merparten av orterna, men det är bara på de allra 
äldsta träden som arten förekommer rikligt. 
 
Physcia tenella, finlav 
Finlaven förekommer nästan på alla alléer och parkträd 
som har dammimpregnering. Ofta växer finlaven som 
inslag bland andra lavar och kan lätt förbises. 
Överraskande är att arten vid Holmsund (11) var så 
rikligt förekommande. 
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2), Grönsinka 
(3), Tolvfors bruk (9). 
 
Physconia distorta, dagglav 
Dagglaven finns huvudsakligen i kulturlandskapet. I 
regionen verkar den inte vara allmän i alléerna. 
Dagglaven förekommer bara på allra äldsta alléträden 
och sällan i några större mängder. Arten verkar vara 
känslig för luftföroreningar och parasitism. Sannolikt en 
bra signalart för artrika lavsamhällen.  
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2), Grönsinka 
(3); Gammelstilla (4); Högbo (6); på ask i Tolvfors bruk 
(9); Oslättfors (13); Wij (14); Axmar (15); Långvind 
(16). 
 
Physconia enteroxantha, gulkantad dagglav 
Den gulkantade dagglaven är stoftgynnad och 
förekommer nästan enbart i kulturlandskapet. Arten 
etablerar sig tidigt på ädellövträden i alléerna och i 
parker. Påträffades på nästan alla orterna.  
 
Physconia perisidiosa, fjällig dagglav 
Fjällig dagglav förekommer ibland rikligt på 
ädellövträd som är stoftimpregnerade. Den blir sällan 
rikligt förekommande, oftare som ett inslag mellan 
andra lavar. Ovanligt rikligt vid Holmsund (11) och 
Oslättfors (13). 
 
Platismatia glauca, näverlav 
Näverlaven borde vara vanligare än inventeringen visar. 
Arten trivs bäst på sur och slät bark, särskilt björk och 
oxel. Sannolikt saknas den på något ställe för att träden 
är inte tillräckligt gamla. 
Växtplatser: Gysinge (1), Gammelstilla (4); Hammarby 
(5); Högbo (6); Forsback (7), Mackmyran (8), Tolvfors 
bruk (9), Fleräng (12); Oslättfors (13); Wij (14); Axmar 
(15); Långvind (16). 
 
Pleurosticta acetabulum, kyrkogårdslav 
Kyrkogårdslaven är vanligare söderut i landet. Inom 
regionen torde den vara ovanlig och den ställer höga 
krav på växtplatsen. Den växer på ädellövträd, gärna 
högt upp stammen i skydd av kronverket. En växtplats 

påträffades, vilket speglar kyrkogårdslavens frekvens. 
Arten är en mycket bra signalart på alléer med höga 
naturvärden. 
Växtplatser: Sällsynt Österfärnebo (2). 
 
Pseudevernia furfuracea, gällav 
Gällaven är huvudsakligen en skogart som trivs i 
öppna lägen. I kulturlandskapet sitter den oftast högt 
upp i träden och därmed lätt att förbise. Rikligast 
påträffas den på sur bark och den var bara vanlig på 
oxelallén i Grängesberg. 
Växtplatser: Gysinge (1), Mackmyran (8), Tolvfors 
bruk (9), Holmsund (11); Fleräng (12); Oslättfors 
(13); Wij (14); Axmar (15); Långvind (16). 
 
Ramalina farinacea, mjölig brosklav 
Mjölig brosklav förekommer i de flesta 
ädellövsträdallér. Arten etablerar sig på ganska unga 
träd men blir inte riklig förrän träden blir äldre. 
Påträffade på samtliga orter, men frekvens varierar 
stort, även om det kan vara svårt att uppskatta antalet 
eftersom arten även växer i trädkronorna. 
 
Ramalina fraxinea, brosklav 
Brosklaven har sin nordgräns i regionen, vilket gör att 
den förekommer inte allmänt på alléträden. Den är lätt 
att förbise, trots att bålen blir flera decimeter lång, för 
den växer huvudsakligen på grenar i kronverket. Även 
om brosklaven skulle kunna vara en bra signalart är 
det svårt att förklara dess naturvärdesstatus.  
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2), Grönsinka 
(3); Gammelstilla (4); Hammarby (5); Högbo (6); 
Mackmyran (8); Tolvfors (9); Holmsund (11); 
Fleräng (12); Oslättfors (13); Wij (14); Axmar (15). 
 
Rinodina pyrina 
 
Ropolospora viridis 
Arten är alltid steril och sorediös, och oftast liten, 
vilket gör att den lätt förbises. Dess frekvens i 
kulturlandskapet är oklart. Den växer på sur och slät 
bark. 
Växtplatser: Gysinge (1), Forsbacka (7). 
 
Sclerophora pallida, gulvit blekspik 
Blekspiken förekommer mer söderut. Blekspiken 
förekommer ofta rikligt om växtplatsen är bra och det 
brukar gälla gamla ädellövträd, särskilt alm och ask, i 
alléer, parker, kyrkogårdar etc. . 
Växtplatser: Sparsamt Gysinge (1). 
 
Sclerophora peronella, liten blekspik 
 
 
 
 
Scoliciosporum chlorococcum, trädgrönelav 
Arten är allmän på träd med sur bark som har hög 
kvävehalt från luftföroreningar. Tät biltrafik gynnar 
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arten. Vanligast på unga träd, men förvånandsvärt få 
fynd har gjorts. Förbisedd?  
Växtplatser: Österfärnebo (2), Forsback (7), 
Mackmyran (8), Tolvfors bruk (9); Holmsund (11); 
Fleräng (12); Wij (14). 
 
Strangospora deplanata 
En sällsynt art i öppna skogar och på träd i 
kulturlandskapet. Arten kan vara svår att upptäcka för 
dess apothecier är små. På grov asp i trädrad och lind i 
allé. 
Växtplatser: Grönsinka (3), Högbo bruk (6). 
 
Strangospora pinicola 
 
Trapeliopsis flexuosa 
Växer på ved eller på barken av äldre lövträd som står 
exponerat. 
Växtplats: på torr ekgren i Mackmyran (8). 
 
Tuckermanopsis chlorophylla, brämlav.  
Brämlaven förekommer på överraskande få alléer. 
Orsaken är att den föredrar sur bark som utsätts för 
stoftimpregnering och inte alltför ljusa 
växtförhållanden. 
Växtplatser: Gammelstilla (4), Hammarby (5), Högbo 
bruk (6), Tolvfors bruk (9), Holmsund (11); Fleräng 
(12); Oslättfors (13); Wij (14); Axmar bruk (15); 
Långvind (16). 
 
Usnea filipendula, skägglav 
Den vanliga skägglaven är inte alls vanlig på alléträd. 
Små exemplar är lätta att förbise. Långa exemplar bör 
indikera bra växtbetingelser och höga naturvärden. 
Växtplatser: Grönsinka (3), Högbo (6); Oslättfors (13); 
Axmar bruk (15). 
 
Usnea hirta, luddig skägglav 
Sannolikt den vanligaste skägglavsarten på alléträd. Det 
ska vara öppet där arten trivs och då kan förekomma 
rikligt. I Grönsinka är arten lång och hängande. 
Växtplatser: Gysinge (1), Grönsinka (3), Gammelstilla 
(4); Högbo (5); Oslättfors (13); Wij (14); Axmar bruk 
(15). 
 
Usnea subfloridana, kort skägglav 
Kort skägglav förekommer i både skog och i 
kulturlandskapet, men växtplatserna måste vara ljusa 
om den ska trivas. Man finner arten ofta högt upp i 
kronverket på gamla lövträd.  
Växtplatser: Grönsinka (3), Gammelstilla (4); Högbo 
(6); Mackmyran (8), Tolvfors bruk (9), Oslättfors (13); 
Wij (14); Axmar bruk (15); Långvind (16). 
 
 
 
 
Vulpicida pinastri, granlav 

Trots att granlaven tillhör en av de allra vanligaste 
arterna i skog, påträffades den bara i ett fåtal träd på 
ett fåtal orter.  
Växtplatser: Gysinge (1); Gammelstilla (4); Högbo 
(6); Holmsund (11). 
 
Xanthoria candelaria, ljuslav 
Ljuslaven är en karaktärsart på alléträden, särskilt 
ädellövträd som är utsatta för stoftimpregnering. 
Förekommer även på surare bark. Ljuslaven växer 
både över bark och ved. 
Växtplatser: Gysinge (1), Österfärnebo (2), 
Gammelstilla (4); Högbo (5); Högbo (6); Forsback 
(7), Mackmyra (8), Tolvfors bruk (9), Oslättfors (13); 
Wij (14); Axmar bruk (15); Långvind (16). 
 
Xanthoria parietina, vägglav 
Vägglaven är även den en karaktärsart på alléträden. 
Särskilt vanlig är den aspar vid grusvägar. Vägglaven 
är känslig för luftföroreringar. Påträffades på de flesta 
av orterna, men förvånandsvärt sparsamt få många av 
ställena. 
 
Xanthoria polycarpa, mångfruktig vägglav 
Arten är gynnad av stoftimpregnering från grusvägar 
o dyl. Samtidigt som den kan vara känslig för 
luftföroreningar. Överraskande få orter som den 
förekommer på. Möjligen något förbisedd på andra 
substrat på träd, t ex buskar. 
Växtplatser: Högbo (6); Oslättfors (13); Wij (14). 
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Diskussion 
Luftföroreningarnas betydelse kan inte underskattas på flera av orterna. De inventerade områdena 
ligger i orter som har lång industriell verksamhet, många kopplade till skogs- och stålindustrin. Man 
kan förmoda att de lokala svavelutsläppen från industrier och bostäder har varit omfattande och det 
är välkänt att lavar reagerar negativt på detta. På några orter har det i det närmaste varit lavöken på 
de äldsta träden medan yngre träd har nyetableringar av arter känsliga för luftföroreningar. Detta 
tolkas som att luftföroreningarnas tid är förbi, men att de tidigare föroreningarna ”sitter” kvar i de 
gamla trädens bark. Sannhetsenligt ska nämnas att någon sådan teori inte går att få stöd för i 
översiktlig litteratur, utan det behövs en fördjupning i ämnet. 
 
Gävleborg ligger i gränsen för ädellövträdens utbredning i landet. Få av de studerade träden är 
spontant etablerade. Syftet var därmed att studera miljöer som är skapade och ädellövträden som 
förekommer är planterade, flyttade från annan sydligare proviens långt från de naturligt, centrala 
utbredningsområdena. Lavar, svampar och mossor som naturligt förekommer på ädellövträd har 
svårt att etablera sig i den nordliga utbredningsgränsen eller i utposter. Tidigare studier av 
ädellövträd i skogslandskapet har visat att lavfloran är mer lik barrskogens än ädellövskogens. 
Resultatet av inventeringen i Gävleborg är mer eller mindre förväntad när det gäller förekomster av 
sydliga arter knutna till ädellövträd och kulturlandskapet. De sydligaste orterna i inventeringen är 
också de områden som är artrikast. Antalet riktigt gamla och grova träd är lågt. Något enstaka träd på 
de flesta ställen finns dock, men ingenstädes har stort antal. Huruvida detta har spelat roll för lav- 
och svampfloran är svårt att avgöra. När det gäller konditionen på träden är den överraskande god. 
Ytterst få ställen eller t o m träd är kraftigt skadade av ovarsam skötsel eller av svampinfektioner. 
Orsaken till detta kan vara att träd har avverkats i förtid, men ingenstans har någon omfattande 
avverkning kunnat ses.  
 
Slutsatsen är att underlaget bör ses som ett komplement till kulturminnesvården och att de biologiska 
värdena framhävs som viktiga i fortsatt skötsel av områdena. 

 



Bilaga 1

ID Art 1 Gysinge 2 Österfärnebo 3 Grönsinka 4 Gammelstilla 5 Hammarby 6 Högbo 7 Forsbacka 8 Mackmyra 9 Tolvfors 10 Boulognerskogen 11 Holmsund 12 Fleräng 13 Oslättfors 14 Wij 15 Axmar 16 Långvind
91 Acrocordia cavata X X
1 Acrocordia gemmata X X X X X
2 Amandinea punctata X X X X X X X X X X X
3 Anaptychia ciliaris X X X X X X X X

130 Anisomeridium polypori X X X X X X X
92 Arthonia didyma X X
4 Arthonia mediella X X

157 Arthonia radiata X
142 Arthonia vinosa X

5 Bacidia beckhausii X X
6 Bacidia rubella X X X X X X X X X X
7 Bacidia subincompta X X X X X X X X

114 Bacidia vermifera X X
151 Bacidina chloroticula X
154 Biatora efflorescens X X X
135 Bryoria capillaris X X

8 Bryoria fuscescens X X X X X
9 Bryoria implexa X X X X X X X X X X X

145 Buellia disciformis X
144 Buellia griseovirens X X X X
152 Calicium cf abietinum X
62 Calicium salicinum X

112 Calicium trabinellum X
90 Calicium viride X X X X X X X X X X X

111 Calopaca obscurella X X X X
116 Caloplaca cerina X
115 Caloplaca cetrinella X
119 Caloplaca chlorina X X X X
10 Caloplaca flavorubescens X X X X X X X X

127 Caloplaca pyracea X
11 Candelaria concolor X X X X
12 Candelariella xanthostigma X X X X X X X X X X X X
13 Catillaria globulosa X X X X X X X X

149 Chaenotheca brachypoda X
140 Chaenotheca ferruginea X X X
158 Chaenotheca furfuracea X
14 Chaenotheca phaeocephala X X

131 Chaenotheca trichialis X X X X X
153 Chaenothecopsis cf hospitans X
63 Chaenothecopsis debilis
64 Chaenothecopsis pusilla

133 Chaenothecopsis savonica X
65 Cladonia coniocraea X X X X X X X X X
15 Cladonia fimbriata X X X X X X X X X X X

155 Cladonia pyxidata X
113 Cliostomum graffithii X X
147 Dimerella pineti X X
16 Eopyrenula leocoplaca X X X X X
17 Evernia prunastri X X X X X X X X X X X X X X X
18 Fuscidea pusilla X X X
19 Haematomma ochroleuca
66 Hypocenomyce scalaris X X X X X X X X X X

132 Hypogymnia farinacea X X X
20 Hypogymnia physodes X X X X X X X X X X X X X X X
21 Hypogymnia tubelosa X X X X X X X X X

126 Japewia subaurifera X
22 Lecania cyrtella X X
23 Lecania naegelii X

110 Lecanora albella X X X
24 Lecanora allophana X X X X X X X X X X X



Bilaga 1

ID Art 1 Gysinge 2 Österfärnebo 3 Grönsinka 4 Gammelstilla 5 Hammarby 6 Högbo 7 Forsbacka 8 Mackmyra 9 Tolvfors 10 Boulognerskogen 11 Holmsund 12 Fleräng 13 Oslättfors 14 Wij 15 Axmar 16 Långvind
25 Lecanora carpinea X X X X X X X X

159 Lecanora chlorotera
125 Lecanora conizaeoides X X
26 Lecanora expallens X X X X X X
27 Lecanora hagenii X X X X X X X
28 Lecanora leptyrodes

129 Lecanora populicola X
29 Lecanora rugosella X

109 Lecanora saligna X X
30 Lecanora sambuci X X
31 Lecanora sp

120 Lecanora subrugosa X
32 Lecanora symmicta X X X X
33 Lecanora varia
67 Lecidea nylanderi X X
34 Lecidella cf anomaloides

128 Lecidella elaeochroma X X X X X
122 Lecidella flavosorediata X X X X X
35 Lepraria incana X X X X X X X X X X X X X X
36 Leptogium saturninum X X
37 Leptogium teretiusculum X X
38 Lobaria pulmonaria
39 Melanelia exasperatula X

102 Melanelia fuliginosa X X X X X X X X X X X X
40 Melanelia olivacea
41 Melanelia subargentifera X X X X X

136 Melanelia subaurifera
42 Micarea peliocarpa

139 Mycobilimbia epixanthoides X X X X
43 Mycoblastus sp
44 Mycocalicium subtile X X X X

121 Naetrocymbe punctiformis X X X
46 Nephroma parile X X X X X

150 Normandina acroglypta X
95 Ochrolechia androgyna X X X X X X X X X X X X X X

138 Ochrolechia turneri X
47 Opegrapha rufescens X X X X X X X X

103 Opegrapha varia X X X X X X X X X X X X X
134 Pachyphiale fagicola X X X
146 Parmelia saxatilis X X
123 Parmelia sulcata X X X X X X X X X X X X X X X
104 Parmeliopsis ambigua X X X X X X X X X
143 Peltigera canina X X X
156 Peltigera membranacea X
118 Pertusaria albescens X X
96 Pertusaria amara X X X X X X X X X X X X X X X

117 Pertusaria coccodes X X X X X X X X
160 Pertusaria hemisphaerica X
161 Pertusaria pupillaris X
124 Phaeophyscia ciliata X X X X X
137 Phaeophyscia nigricans X X X X X X X
105 Phaeophyscia orbicularis X X X X X X X X X X X X X
94 Phlyctis argena X X X X X X X X X X X X X X X
97 Physcia adscendens X X X X X X X X

100 Physcia aipolia X X X X X X X X X X X X X X
99 Physcia stellaris X X
98 Physcia tenella X X X X X X X X X

101 Physconia distorta X X X X X X X X X X
48 Physconia enteroxantha X X X X X X X X X X X X X X X
49 Physconia perisidiosa X X X X X X X X X X X X X



Bilaga 1

ID Art 1 Gysinge 2 Österfärnebo 3 Grönsinka 4 Gammelstilla 5 Hammarby 6 Högbo 7 Forsbacka 8 Mackmyra 9 Tolvfors 10 Boulognerskogen 11 Holmsund 12 Fleräng 13 Oslättfors 14 Wij 15 Axmar 16 Långvind
69 Platismatia glauca X X X X X X X X X X X X

106 Pleurosticta acetabulum X
70 Pseudevernia furfuracea X X X X X X X X X
50 Ramalina farinacea X X X X X X X X X X X X X X X
71 Ramalina fraxinea X X X X X X X X X X X X
51 Rinodina

107 Ropalospora viridis X X
52 Sclerophora pallida X
53 Sclerophora peronella
72 Scoliciosporum chlorococcum X X X X X X
73 Strangospora deplanata X X
74 Strangospora pinicola
75 Trapeliopsis flexuosa X
55 Tuckermaniopsis chlorophylla X X X X X X X X X X
56 Usnea X
57 Usnea filipendula X X X
58 Usnea hirta X X X X X X X
59 Usnea subfloridana X X X X X X

108 Vulpicida pinastri X X X X X X
60 Xanthoria candelaria X X X X X X X X X X
76 Xanthoria parietina X X X X X X X X X X X X X
61 Xanthoria polycarpa X X X
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