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Förord 
 
I denna rapport redovisas resultatet av länets artövervakning av ringlav för de första två tre-
årsperioderna. Syftet med övervakningen är att undersöka om populationer av den rödlistade 
arten ringlav ökar eller minskar i olika delar av länet.  
 
Motivet till att undersöka just ringlav är att 
ringlav är en sällsynt och hotad lav som 
har en viktig del av sin svenska population 
i Gävleborgs län. Ringlav är en god indika-
tor på skog (sumpskog) som har hög luft-
fuktighet (ostörd hydrologi), ren luft och 
lång skoglig kontinuitet. Genom att över-
vaka hur ringlaven utvecklas på ett urval 
kända lokaler får man en indikation på hur 
väl sumpskogar med kända höga naturvär-
den bibehåller sina värden 
 
Övervakningen startades 1996 av Susanne 
Godow på 12 lokaler och 1997 av Sören 
Eriksson på 7 lokaler. Sex lokaler återin-
venterades 1998 av Stefan Henriksson. 
Alla lokaler återinventerades 1999 och 
2002 av Fredrik Jonsson och Ulrika Nor-
din, som också skrivit denna rapport. Vid 
inventeringen 1999 deltog även Anders 
Johansson. Projektansvarig vid länsstyrel-
sen är Olle Kellner. 
 
Övervakningen har gjorts inom ramen för 
samordnad svensk miljöövervakning, med 
stöd av medel från Naturvårdsverket för 
den regionala miljöövervakningen. 

 

 
 

En typisk växtplats för ringlav är på grangrenar i 

sumpskog med särskilt hög luftfuktighet.  

Kallbergsån, foto S. Godow.    
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Sammanfattning 
 
1996 och 1997 startades en övervakning av 19 ringlavslokaler i Gävleborgs län. I denna rap-
port redovisas resultatet från en återinventering av dessa lokaler år 2002. I rapporten redovisas 
också de förändringar som skett på lokalerna under perioden 1996 till 2002.            
  
Inventeringen skedde i fasta provytor, 10 x 20 m stora (provytekartering) och längs transekter 
utgående från dessa (grovkartering). 
    
I Hälsingland har 14 lokaler inventerats. På sex av lokalerna har antalet ringlavsbålar ökat 
kraftigt (>40%) i provytorna sedan inventeringsstarten. På ytterligare fyra har en måttligare 
ökning skett och på fyra har en minskning skett. I Gästrikland har fem lokaler övervakats och 
där har ringlaven ökat kraftigt på en lokal i norra Gästrikland medan den har minskat mer 
eller mindre kraftigt på de fyra som ligger i den södra halvan av landskapet. 
 

 
 
Tallstam, vackert draperad med långa ringlavbålar. 

Hyttån, foto S. Godow. 

 
I Gästrikland växte ringlaven i lika stor ut-
sträckning på gran som på en, medan ringla-
ven i Hälsingland växte främst på gran, men 
även ganska rikligt på tall och björk. 
 
På samtliga ringlavslokaler söder om Gävle i 
Gästrikland har ringlaven minskat kraftigt. 
Detta trots att inga stora förändringar tycks 
ha skett i provytornas omedelbara närhet 
sedan inventeringsstarten. I Hälsingland och 
norra Gästrikland förefaller bestånden vara 
relativt stabila. 
 
Det vore önskvärt med mer omfattande stu-
dier i södra halvan av Gästrikland, för att om 
möjligt finna orsaken till att laven minskat 
där. I Hälsingland räcker det att fortsätta 
övervakningen vart tredje år som tidigare, 
eller kanske med längre intervall t ex vart 
femte år. 
    
En viktig del i skyddet av ringlav i Gävle-
borgs län är att genom inventeringsinsatser 
finna och avgränsa hittills okända ringlavs-
lokaler. Det är troligt att flera oupptäckta 
ringlavslokaler avverkas på grund av att man 
saknar kännedom om dem. 
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Inledning 
 
 
Ringlav är en sällsynt och hotad lav som har en viktig del av sin svenska population i Gävle-
borgs län. Ringlav är en god indikator på skog (sumpskog) som har hög luftfuktighet (ostörd 
hydrologi), ren luft och lång skoglig kontinuitet.  
     
Under de senaste århundradena finns det mycket som kan ha påverkat ringlaven i negativ 
riktning. Under 1700-1800-talen skedde omfattande bränning i skogarna för att skapa bättre 
bete för djuren och för odling. Detta ledde till en ökad frekvens av skogsbränder i landet. För 
att ringlaven ska klara av brand, så måste åtminstone något träd överleva branden (Oldham-
mar 1987). Senare har brandbekämpningen blivit så effektiv att brandfrekvensen minskat 
mycket drastiskt, detta borde kunna vara positivt för ringlaven. Under 1800-talet slut ökade 
landets befolkning mycket snabbt, vilket ledde till att nya markområden odlades upp. Bete 
och slåtter längs t ex åkanter kan ha förstört en del ringlavslokaler. Gruvindustrier påverkade 
troligen ringlaven på två sätt, dels krävdes stora mängder ved och träkol vilket gjorde att sko-
garna runt gruvorter utnyttjades hårt, dels kunde luftföroreningar skada miljön i närområdena 
till orterna. Under 1900-talet intensifierades skogsbruket och nästan ingen skog lämnades 
orörd, många våtmarker dikades ut, sumpskogar dikades, bäckar rätades ut och skogar göds-
lades. Flottningen påverkade också vattendragen liksom vattenkraftsutbyggnad som torrlagt 
vissa å- och älvsträckor. Luftföroreningarna ökade. Alla dessa saker har troligen påverkat 
ringlaven negativt i olika utsträckning. 
  
Under 1940-talet gjorde Sten Ahlner en inventering och sammanställning av ringlavens ut-
bredning i Norden (Ahlner 1948). Återinventeringar av hans lokaler under senare tid har visat 
på en minskning på flera av lokalerna. I Gästrikland har bara 2 av Ahlners 27 lokaler kunnat 
återfinnas vid eftersökningar under 1970- och 80-talet, och trots att flera nyfynd gjorts är de 
aktuella lokalerna små och minskande (Ståhl 1985). Redan Ahlner (1948) konstaterade på sin 
tid att ”Säkerligen har den mångenstädes förr varit vanligare än nu”. Sedan 1984 är ringlaven 
klassad som hotad i Sverige. I dagsläget tillhör den kategorin sårbar, VU (Gärdenfors 2000). 
Enligt Moberg (1984) är ringlaven känslig för framför allt skogsavverkning och dikning. 
Även luftföroreningar kan ha bidragit till att ringlaven minskat, t.ex. i närheten av industrier 
eller olika luftföroreningskällor i Gävle (Andersson 1984). 
Eftersom ringlaven är så starkt hotad av mänskliga aktiviteter i dag är det extra viktigt att 
kartlägga dess status och att följa förändringar i de populationer som finns idag. 
 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län startade år 1996 och 1997 övervakning av de lokala ringlavs-
populationerna på 19 lokaler fördelade över länet. Fem av lokalerna ligger i Gästrikland och 
14 i Hälsingland. År 1999 och 2002 återinventerades samtliga lokaler. Syftet med övervak-
ningen är att följa förändringarna i storlek och utbredning av ett antal lokala bestånd av ring-
lav, för att bedöma om arten långsiktigt ökar eller minskar i länet och hur bestånden utvecklas 
på lokaler med olika avstånd till luftföroreningskällor respektive kalhyggen. 
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Allmän beskrivning av ringlaven 
 
Utseende  
Ringlaven är en busklav med ett hängande växtsätt, dvs. en hänglav. Grenarna är runda eller 
plattade och kantiga, ofta med fårad och gropig yta (Krog m.fl. 1980). På grenarna sitter ofta 
korta avsmalnande och tillspetsade sidogrenar (hapterer). Dessa tjänar troligen både som 
spridningsenheter och som fästtrådar. Ringlavens bark spricker ofta upp i ringliknande 
sprickor (därav dess namn), och innanför barken finns en lös och lucker märg (Ahlner 1948), 
vid dessa sprickor kan bålen lätt gå av. Ringlavens färg är blekgul till gröngul och den har 
grönalger som algkomponent.  
 
 
Spridning genom fragmentering 
Ringlaven sprider sig främst genom fragmentering. Det betyder att delar av laven (fragment) 
lossnar och sprider sig till närliggande träd eller, som oftast torde vara fallet, till andra delar 
av samma träd. Ännu vanligare är förmodligen att lavbålar hamnar på marken och dör. Ring-
laven synes vara väl anpassad till spridning genom fragment. Vid de ringliknande sprickorna 
blottas den luckra märgen där laven lätt går av och kan med vindens hjälp transporteras korta-
re sträckor. Fragment kan också spridas på vinterns skare och kan troligen på så sätt transpor-
teras relativt långväga. Vidare har ringlaven rikligt med små korta sidogrenar (hapterer) vilka 
underlättar fasthakandet i ett nytt substrat. Haptererna underlättar också fasthakandet i t ex 
däggdjur som därigenom kan sprida laven vidare. Ringlaven kan också sprida sig med hjälp 
av fåglar. Många fågelarter använder lavar som bomaterial, en bra sak med detta är att ringla-
ven då kan spridas uppåt i träden, vilket annars kan vara ett problem. Fördelar med att sprida 
sig med fragment är att lavens båda komponenter, alg och svamp sprids samtidigt (de slipper 
hitta varandra). En annan fördel är att fragmenten är så stora att de kan undvika att konkurre-
ras ut genom t ex överskuggning eller överväxt av andra lavar. Nackdelar är att stora fragment 
har svårare att transporteras långväga, samt att det hela tiden är samma individ som sprider 
sig, vilket innebär att den genetiska variationen inom en fragmentspridd population är liten. 
Detta kan innebära problem för laven om den skall kunna anpassa sig till ändrade livsvillkor. 
En genetisk variation kan dock uppstå om svampdelen i laven ”byter alg” till en ny algindivid.   
 
 
Spridning med soredier  
Förutom via fragmentering kan ringlaven även sprida sig med soredier, detta är dock mycket 
ovanligt. Soredier är små nystan bestående av både alg- och svampdel som är ungefär 0,01 
mm i diameter. Dessa små sorediekorn sitter i grupper som kallas soral. Soredier sprider sig 
lätt med vinden och kan spridas bra kortväga, men även mer långväga spridning med vind kan 
förekomma. Hos de andra två svenska arterna av släktet Evernia, slånlav Evernia prunastri 

och grenlav Evernia mesomorpha, är sorediebildning mycket vanligt och soredier utgör det 
viktigaste spridningssättet hos dessa arter. I Gästrikland är soral funna på två ringlavslokaler i 
Valbo socken, nämligen vid Kubbo och söder om Sälgsjön (Ahlner 1931, 1948). På ingen av 
dessa lokaler har dock ringlaven kunnat återfinnas (Ståhl 1985) 
  
 
Apothecier 
Ett annat instrument för både kort och långväga spridning av svampkomponenten är apotheci-
er (fruktkroppar). För att apothecier skall kunna bildas krävs att två olika lav- (svamp-) indi-
vider möts. I apotheciet bildas sporer som är genetiskt skilda från föräldrarna.  
I ett enda apothecium kan det bildas stora mängder sporer. De flesta sporer hamnar mycket 
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nära laven de bildats på, men enstaka sporer kan spridas miltals (sporer finns högt upp i luft-
lagren). Även om sporerna kan spridas långt, är det osäkert om alla sporer överlever. Sporer 
har ganska lite näring och måste hitta en alg för att kunna bilda en ny individ. Hos ringlav är 
förekomst av apothecier mycket ovanligt. Det är ovanligt med apothecier även hos de andra 
arterna i släktet Evernia i Norden. Ahlner (1948) nämner fyra platser där man funnit apotheci-
er, dels vid Gävle (Kubbo, Valbo) dels i Alfta i Hälsingland samt en lokal vardera i Finland 
och Ryssland.  
 
 
Sammanfattning om ringlavens spridning 
Sammanfattningsvis kan man säga att ringlaven huvudsakligen sprider sig genom fragmente-
ring, mycket sällan med soredier och sporer. Att så gott som enbart förlita sig på spridning 
genom fragmentering är mycket ovanligt bland lavar som lever på låglandet i Sverige. Hos 
fjällarter förekommer det dock något oftare, t ex upprätt tagellav Alectoria nigricans, spärrlav 
Bryocaulon divergens, snölav Cetraria nivalis,  m fl. I skogslandskapet förekommer samma 
spridningssätt hos långskägg Usnea longissima.  
 
 
Växtmiljö 
Ringlaven förekommer enligt Ahlner (1948) främst på gran men även på tall och en, samt i 
viss mån på björk och enstaka förekomster på andra lövträd, i fuktiga och försumpade skogar 
speciellt i myrkanter, utmed bäckar och i raviner. Ringlaven förekommer i Gästrikland och på 
Gotland nuförtiden så gott som uteslutande på en. Detta skulle enligt en teori kunna bero på 
att granen p.g.a. luftföroreningar fått surare bark och därmed blivit mindre lämplig som sub-
strat. Enens bark skulle däremot ha större buffringsförmåga och därmed ha ett högre pH-värde 
vilket gör den mer gynnsam som växtplats (Andersson 1984).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
På många ringlavslokaler 

finns rinnande vatten, vilket 

bidrar till hög luftfuktighet 

året runt. Ristjärnsbäcken, 

foto S. Godow. 

 
 

Utbredning 
Ringlaven har en cirkumboreal utbredning och förekommer i Europa, Asien och Nord-
amerika. Sydligare utposter utgörs av en förekomst i Himalaya. I Sverige förekommer ringlav 
sparsamt i alla län från Östergötland och norrut. Det finns två utbredningscentra där den före-
kommer något rikligare, dels centrala delarna av östra Sverige med tyngdpunkten till Gästrik-
land, Hälsingland och Dalarna, dels i Lule lappmark. Dessutom finns flera förekomster på 
Gotland (Thor och Arvidsson 1999). 
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Ringlavsövervakningen i Gävleborgs län 
 
Totalt ingår 19 lokaler i övervakningsprogrammet (se översiktskarta figur 1). I tolv av dessa 
gjordes den första inventeringen 1996 medan resterande sju lokaler startades 1997. Ytterligare 
tre lokaler besöktes 1996, men fick strykas på grund av att ringlav inte kunde hittas där inom 
rimlig söktid. Några av lokalerna har återinventerats årligen fram till 1999; fem lokaler 1997, 
utökat till sju lokaler 1998 (se tabell 1). Syftet med den årliga inventeringen var att få ett mått 
på den årliga variationen i populationerna. År 1999 och 2002 gjordes återinventeringar som 
omfattade alla 19 lokalerna.  
 
 
..1  .Blistermyran 
  2  .Lindstabäcken 
  3…Hyttån 
  4…Kallbergsån 
  5…- 
  6...Svartsjön 
  7…Flotthöljan 
  8…Ristjärnsbäcken 
  9…- 
10..Igeltjärnsbäcken 
11...Källmyrbäcken/Norrån 
12...- 
13...Sävasjöns reservat 
14...Gillermuren 
15...Hamrångeån 
16...Rödmuren:1 
17...Rödmuren:2 
18...Kölsjöån 
19...Slättmyrtjärn 
20...Bergtjärn 
21...Hamnäsberget 
22...Gryttjen 

8

10

11

17
16

13
14

1
23

4

6

7

15
18

19
20

21

22

 
 
 

Figur 1. Översiktskarta över de inventerade lokalerna. Lokal nr 5, 9 och 12 uteslöts redan 1996, på grund av att 
de var alltför svåra att återfinna.  
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Tabell 1. Översikt över inventeringslokalerna och de år de inventerats. 

 
Nr 

 
Lokalnamn 

Naturgeografisk 
zon1 

 
Kommun 

1996 1997 1998 1999 2002 

1 Blistermyran 30 Ljusdal start   återinv. återinv. 
2 Lindstabäcken 30 Ljusdal start återinv. återinv. återinv. återinv. 
3 Hyttån 30 Ljusdal start   återinv. återinv. 
4 Kallbergsån 30 Ovanåker start   återinv. återinv. 
6 Svartsjön 28 Ljusdal start återinv. återinv. återinv. återinv. 
7 Flotthöljan 28 Hudiksvall start   återinv återinv 
8 Ristjärnsbäcken 30 Ljusdal start   återinv återinv 

10 Igeltjärnsbäcken 28 Söderhamn start återinv. återinv. återinv återinv 
11 Källmyran 28 Söderhamn start återinv. återinv. återinv återinv 
13 Sävasjön 26 Gävle start   återinv återinv 
14 Gillermuren 26 Gävle start   återinv återinv 
15 Hamrångeån 27 Gävle start återinv. återinv. återinv återinv 
16 Rödmuren:1 27 Gävle  start återinv. återinv återinv 
17 Rödmuren:2 27 Gävle  start återinv. återinv återinv 
18 Kölsjöån 30 Bollnäs  start  återinv återinv 
19 Slättmyrtjärn 30 Ovanåker  start  återinv återinv 
20 Bergtjärn 30 Ovanåker  start  återinv återinv 
21 Hamnäsberget 28 Bollnäs  start  återinv återinv 
22 Gryttjen 28 Ljusdal  start  återinv återinv 

1. Enligt Nordiska ministerrådets naturgeografiska indelning av Norden. 
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Metodbeskrivning 
 
Inventeringsmetoden är utvecklad av Olle Kellner, länsstyrelsen Gävleborg, och bygger på 
metodförslag av Appelqvist m.fl. (1996) och Dettki (1995). Den innebär att man på utvalda 
ringlavslokaler markerar upp fasta provytor som inventeras noggrant på ringlav. Om ringlavs-
lokalen är liten kan provytan ligga i centrum av den huvudsakliga utbredningen av ringlav och 
täcka in hela, eller en stor del av ringlavsbeståndet. Om det är en stor ringlavslokal täcker 
provytan bara in en liten del av förekomsten och fungerar i praktiken mer som ett stickprov 
för den populationen.  
 
Provytan är en rektangel med storleken 10 x 20 m. Hörnen markeras upp med ca 1,5 m långa 
aluminiumprofiler. I provytan inventeras alla träd som är över 1 cm i diameter i brösthöjd 
(DBH) samt alla mindre träd och buskar som har ringlav och är över 20 cm höga. Varje träd 
som inventeras får en koordinat med ut-
gångspunkt från en hörnstolpe. Dessutom 
noteras trädslag, diameter, höjd och vita-
litet för varje träd. På de träd som har 
ringlav räknas alla ringlavsbålar upp till 
höjden 2,5 m på träden. Ringlavsbålarna 
delas in i fyra klasser beroende på hur 
långa de är: nyetablerade (0-2 cm), små 
(2-5 cm), mellan (5-10 cm) och stora 
(>10 cm). De två längsta bålarna på varje 
träd mäts.  
 
För att få en uppfattning om förändringar 
i utbredningen och populationens storlek 
görs en s.k. ”grovkartering” av ringlav 
utanför provytan. Vid grovkarteringen 
inventeras ringlav i åtta stycken 50 m 
långa och 4 meter breda transekter utgå-
ende från provytornas fyra hörn (två från 
vardera hörn). I denna rapport redovisas 
dock endast resultat från grovkarteringen 
1999 och 2002 eftersom metoden modifi-
erats under de första åren och först 1999 
genomförts enhetligt på alla lokaler. 
 
Provytan ritas in på en fältkarta där om-
givningen beskrivs och ringlavsutbred-
ningen på lokalen noteras. En detaljerad 
beskrivning av inventeringsmetoden ges i 
bilaga 1. 

 

 
 

Ringlav växer gärna på små, senvuxna träd.  

FotoS. Eriksson 
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Resultat 
 
Jämförelser av provytorna mellan åren 1996-2002 
 
Antal träd med ringlav och antal ringlavsbålar  
Sett till det totala antalet ringlavsbålar per provyta så har ringlaven ökat på elva lokaler och 
minskat på åtta lokaler i länet, mellan första inventeringstillfället och år 2002. Det första in-
venteringstillfället varierar mellan åren 1996 och 1997 för olika lokaler, se tabell 1 i metodik-
avsnittet. I Gästrikland har ringlaven minskat på fyra lokaler och ökat på en lokal, medan den 
i Hälsingland har ökat på tio lokaler och minskat på fyra. På sju av lokalerna har en kraftig 
ökning av antalet ringlavsbålar skett (>40%), medan motsvarande minskning endast skett på 
en lokal.   
 
Gillermuren i Gästrikland är den lokal som har minskat mest, procentuellt sett. Gästrikeloka-
lerna har, med undantag för Hamrångeån, generellt sett färre antal ringlavsbålar än de i Häl-
singland (tabell 2). På nästan samtliga lokaler där ringlaven redan från början varit fåtalig, har 
den minskat, och på de flesta lokaler där ringlaven från början var riklig har den ökat. Vad 
gäller antalet träd med ringlav i provytorna, följer de i de flesta fall samma mönster som för-
ändringarna i antalet bålar, med undantag för Hamrångeån och Lindstabäcken där antalet bå-
lar ökat kraftigt medan antalet träd minskat något. 
 
Tabell 2. Sammanfattning över det totala antalet ringlavsbålar som hittades vid inventeringarna år 1996- 2002. 
Förändringen bedöms med en +/ - skala där +/ - = ökning/ minskning upp till 20%, ++/ - -  = 20-40 % ökning / 
minskning, +++/ - - - = >40 % ökning/ minskning.  

      Förändring Förändring  

Lokal Totalt 
antal 
bålar 
1996 

Totalt 
antal 
bålar 
1997 

Totalt 
antal 
bålar 
1998 

Totalt 
antal 
bålar 
1999 

Totalt 
antal 
bålar 
2002 

mellan första 
och senaste 

inventerings-
året (%) 

+ = ökning  
- = minskning 

betygskala 

Antal träd med ringlav år 
-96   -97   -98    -99     -02 

Hälsingland             
1. Blistermyran 1150   2485 2818 +145 +++ 39   56 62 
2. Lindstabäcken 168 233 261 317 320 +90 +++ 16 19 16 17 15 
3. Hyttån 85   90 82 -4 - 8   9 10 
4. Kallbergsån 222   542 508 +129 +++ 12   17 20 
6. Svartsjön 181 229 208 293 308 +70 +++ 20 24 27 31 26 
7. Flotthöljan 273   378 472 +73 +++ 32   39 44 
8. Ristjärnsbäcken 622   660 512 -18 - 28   28 25 
10. Igeltjärnsbäcken 562 659 842 631 795 +41 +++ 21 21 22 27 26 
11. Källmyran 92 79 75 78 59 -36 -- 11 10 9 10 5 
18. Kölsjöån  704  1093 970 +38 ++  28  31 34 
19. Slättmyrtjärnen  862  1040 1132 +31 ++  18  21 21 
20. Bergtjärn  1059  1097 1253 +18 +  30  48 48 
21. Hamnäsberget  62  84 86 +39 ++  13  15 14 
22. Gryttjen  584  552 502 -14 -  43  44 41 
Gästrikland             
13. Sävasjön 84   87 60 -29 -- 6   7 5 
14. Gillermuren 23   14 6 -74 --- 5   4 4 
15. Hamrångeån 666 660 699 922 941 +41 +++ 42 38 38 41 40 
16. Rödmuren 1  122 136 158 99 -19 -  21 23 22 15 
17. Rödmuren 2  124 143 147 90 -27 --  4 4 4 4 
Totalt    10668 11013 +3     452 459 
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Figur 2. Totala antalet exemplar av ringlav på de lokaler som inventerats varje år sedan starten (lokal nr. 2, 6, 10, 
11 och 15). 
 
För de fem lokaler som inventerades varje år 1996-1999 har en tydlig ökning skett för varje 
inventering, sett över alla fem lokaler (r2=0.91, figur 9). Mellan åren 1996-1999 var ökningen 
snabb, men från 1999-2002 har ökningen mattats något.  
    
På de lokaler som inventerats år 1996, 1999 och 2002 (lokal 1, 3, 4, 7, 8, 13 och 14) har också 
en ökning skett, från 2459 bålar 1996 till 4256 (1999) och 4458 (2002). Det motsvarar hela 73 
% ökning från 1996 till 1999! Ökningen från 1999 till 2002 är dock mer marginell, nämligen 
5 %.  
 
På de lokaler som inventerades år 1997, 1998, 1999 och 2002 skedde en ökning mellan åren 
1997 och 1999 från 3517 till 4171 bålar, därefter har en svag minskning skett till 4132 bålar 
2002. Sammanlagt har en ökning på 17% skett från 1997 till 2002.  
 
 
Förändring av längsta bållängd 
De två längsta bålarnas längd på varje träd redovisas i tabell 3 nedan som medelvärde per 
lokal. Om man jämför medellängden från första inventeringsåret till år 2002 så är utveckling-
en mycket varierande. På nio lokaler har bållängden ökat i större eller mindre utsträckning, på 
nio lokaler har en minskning skett (tabell 3) och på en lokal är längden oförändrad. Om man 
jämför förändringen i bållängd med förändringen i antal bålar så stämmer dessa bara i vissa 
fall överens, dvs om bållängden har ökat så har också antalet bålar ökat och tvärtom. I prov-
ytan på Gillermuren har t ex en kraftig minskning skett både i antal bålar och av medelvärdet 
av längsta bållängd. I provytan vid Sävasjön har dock längsta bållängden ökat samtidigt som 
antalet bålar har minskat.  
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Tabell 3. Längsta bållängd i genomsnitt för åren 1996-1999, samt förändring i längsta bållängd där första och 
sista inventeringsåret jämförs. Förändringen bedöms med en +/ - skala där +/ - = ökning/ minskning upp till 
20%, ++/ - -  = 20-40 % ökning / minskning, +++/ - - - = >40 % ökning/ minskning. 
Lokal Längsta 

bållängd i 
medeltal 

1996 (cm) 

Längsta 
bållängd i 
medeltal 

1997 (cm) 

Längsta 
bållängd i 
medeltal 

1998 (cm) 

Längsta 
bållängd i 
medeltal 

1999 (cm) 

Längsta 
bållängd i 
medeltal 

2002 (cm) 

Bållängds- 
förändring 

(%) 

Förändring  
betygsskala  

Hälsingland        
1. Blistermyran 17,9   20,9 13,6 -24 -- 
2. Lindstabäcken 8,8 7,9 10,2 9,6 9,7 10 + 
3. Hyttån 9,0   10,6 7,6 -16 - 
4. Kallbergsån 10,5   11,5 8,9 -15 - 
6. Svartsjön 6,8 8,2 7,9 6,5 7,4 9 + 
7. Flotthöljan 11,9   12,3 10,3 -13 - 
8. Ristjärnsbäcken 9,6   8,8 7,3 -24 -- 
10. Igeltjärnsbäcken 10,4 11,7 10,1 10,3 11,3 9 + 
11. Källmyran 9,1 8,8 9,3 10,5 8,8 -3 - 
18. Kölsjöån  7,2  8,2 6,3 -13 - 
19. Slättmyrtjärnen  12,8  13,3 13,8 8 + 
20. Bergtjärn  12,1  14,0 12,4 2 ++ 
21. Hamnäsberget  5,5  6,1 5,5 0  
22. Gryttjen  5,3  8,0 7,9 49 +++ 
Gästrikland        
13. Sävasjön 6,8   7,6 8,4 24 ++ 
14. Gillermuren 7,0   8,4 4,1 -41 --- 
15. Hamrångeån 7,7 7,4 8,4 9,8 8,4 9 + 
16. Rödmuren 1  6,3 5,6 5,8 6,5 3 + 
17. Rödmuren 2  16,8 13,0 9,9 5,5 -67 --- 

 
 
På de fem ringlavslokaler som inventerats varje år 1996-1999 har en ökning skett av längsta 
bållängd (r2=0,983) mellan varje år från 1996 till 1999 (figur 3). Från 1999 till 2002 har där-
emot en minskning skett. Detta följer inte riktigt samma mönster som förändringen i antalet 
ringlavsbålar (figur 2), från 1999 till 2002 har mängden bålar ökat något medan längsta bål-
längd minskat. Vid analyser av alla lokalerna finns ingen korrelation mellan förändringen i 
antalet exemplar av ringlav och förändringen av längsta bållängden. 
 
 

8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6

1994 1996 1998 2000 2002 2004

Årtal

L
än

gs
ta

 b
ål

lä
ng

d 
(c

m
)

  
Figur 3. Längsta bållängd i medeltal för de lokaler som inventerades varje år 1996-1999 (lokal nr. 2, 6, 10, 11 
och 15). 
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Förändring i grundyta 
Grundytan (m2/ha) för samtliga trädslag redovisas i tabell 4. I medeltal hade lokalerna i Häl-
singland högre grundyta än lokalerna i Gästrikland. De lokaler som hade högst grundyta var 
Ristjärnsbäcken och Kölsjöån, följt av Hamnäsberget, i Hälsingland. Gryttjen, Hamrångeån 
och Rödmuren 1 hade de lägst uppmätta värdena. På de flesta lokaler har en ökning av grund-
yta skett sedan 1999. Endast på tre lokaler har en minskning skett. På två av dessa har minsk-
ningen varit marginell, Blistermyran och Källmyran. På båda dessa lokaler har ett eller flera 
träd ramlat vilket har lett till en kraftig minskning. I provytan vid Hamrångeån har minsk-
ningen varit större, 10 %. Denna lokal har en relativt låg grundyta och här kan enskilda träd 
som ramlat utgöra en stor del av den procentuella förändringen. 
 
 
Tabell 4. Grundytan i provytorna (m2/ha) år 1999 och 2002. 

 Grundyta 1999 Grundyta 2002 Förändring (%) 
Hälsingland    
1. Blistermyran 28 27 -3 
2. Lindstabäcken 31 35 12 
3. Hyttån 30 36 18 
4. Kallbergsån 24 25 4 
6. Svartsjön 34 37 8 
7. Flotthöljan 33 34 3 
8. Ristjärnsbäcken 67 71 6 
10. Igeltjärnsbäcken 31 31 1 
11. Källmyran 33 32 -3 
18. Kölsjöån 49 50 2 
19. Slättmyrtjärnen 22 24 7 
20. Bergtjärn 28 29 5 
21. Hamnäsberget 44 47 6 
22. Gryttjen 12 15 22 
Medel  33 35 6 
Gästrikland    
13. Sävasjön 28 29 3 
14. Gillermuren 30 33 8 
15. Hamrångeån 14 13 -10 
16. Rödmuren 1 22 23 4 
17. Rödmuren 2 25 27 8 
Medel 24 25 4 
Totalt   5 

 
 
Provytorna 2002 
Totalt fanns 1 338 träd (> 1 cm dbh) i provytorna år 2002 varav 30 % (408 st) hade förekomst 
av ringlav. På ytterligare 51 små träd, buskar och ris (< 1 cm i brösthöjdsdiameter) påträffades 
ringlav.  
    
I genomsnitt fanns det 24 träd med ringlav per provyta. Sammanlagt i alla provytorna fanns 
det 11 013 ringlavsbålar. Dessa var fördelade på 14 % bålar i storleksklassen nyetablerade (0-
2 cm), 37 % små (2-5 cm), 34 % mellan (5-10 cm) och 14 % stora (>10 cm). Den genomsnitt-
liga längsta bållängden per träd med ringlav i provytorna var 10,8 cm. 
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Jämförelser mellan Hälsingland och Gästrikland 
Ringlavslokalerna i Gästrikland skilde sig från lokalerna i Hälsingland på flera sätt. Det fanns 
fler träd i provytorna i Gästrikland, i genomsnitt 102 träd/provyta jämfört med 59 träd/provyta 
i Hälsingland. Andelen träd med ringlav var däremot lägre i Gästrikland där igenomsnitt 13 % 
av träden i provytorna hade ringlav, motsvarande siffra för Hälsingland var 44 %. I Gästrik-
land var det i medeltal 14 träd med ringlav/provyta medan det i Hälsingland var dubbelt så 
många, 28 träd med ringlav/provyta.  
 
 
Tabell 5.  Sammanfattning av resultatet vid inventeringen av provytorna på samtliga ringlavslokaler år 2002. 
Endast träd över 1 cm i brösthöjdsdiameter är med i denna tabell.  

Lokal Antal 
träd 

Antal 
träd 
med 

ringlav 

Andel 
träd med 
ringlav 

(%) 

Antal ny-
etablerade 
(0-2 cm) 

Antal 
små (2-
5 cm) 

Antal 
mellan    
(5-10 
cm) 

Antal 
stora  
(10- 
cm) 

Totalt 
antal 
bålar 

Längsta 
bållängd  
medel 
(cm) 

Längsta 
bålen/ 
lokal 
(cm) 

Hälsingland           
1. Blistermyran 88 54 61% 194 864 1027 558 2643 15,5 36 
20. Bergtjärn 56 40 71% 224 398 355 239 1216 13,9 39 
19. Slättmyrtjärnen 33 16 48% 96 381 397 188 1062 15,1 45 
18. Kölsjöån 47 33 70% 279 443 218 22 962 7,1 14 
10. Igeltjärnsbäcken 47 20 43% 125 274 255 128 782 12,6 31 
8. Ristjärnsbäcken 90 25 28% 72 187 201 52 512 8,3 22 
4. Kallbergsån 65 17 26% 48 205 199 50 502 9,9 21 
22. Gryttjen 100 37 37% 112 174 163 47 496 8,6 17 
7. Flotthöljan 57 39 68% 38 143 180 100 461 11,7 40 
6. Svartsjön 68 24 35% 43 124 116 22 305 8,7 20 
2. Lindstabäcken 35 12 34% 37 141 94 27 299 10,3 20 
21. Hamnäsberget 56 13 23% 10 36 30 6 82 6,1 13 
3. Hyttån 34 9 26% 10 37 27 7 81 8,5 14 
11. Källmyran 51 5 10% 19 25 10 5 59 9,8 19 
Gästrikland           
15. Hamrångeån 115 37 32% 165 428 293 52 938 9,5 21 
16. Rödmuren 1 158 15 9% 26 37 27 9 99 7,2 21 
17. Rödmuren 2 48 4 8% 39 35 14 2 90 6,5 12 
13. Sävasjön 78 5 6% 15 26 13 6 60 9,4 12 
14. Gillermuren 112 3 3% 1 2 2  5 4,8 6 
Totalt 1338 408 30% 1553 3960 3621 1520 10654 10,8   
 
 
Den lokal som hade rikligaste ringlavsförekomsten i provytan var Blistermyren i Hälsingland, 
som både hade flest antal träd med ringlav och flest antal ringlavsbålar. Provytan på Blister-
myran skiljer sig dock från de andra genom att den är större, 30 x 10 m istället för 20 x 10 på 
de övriga (förutom provytan på Rödmuren 2 där provytan var bara 10x10 m).  I Gästrikland 
var det Hamrångeån som hade överlägset flest ringlavsbålar och antal träd med ringlav. Minst 
antal träd med ringlav hade Gillermuren (3 träd), Rödmuren 2 (4) och Sävasjön (5) i Gästrik-
land och Källmyran (5) i Hälsingland (observera att detta gäller träd >1 cm i brösthöjdsdiame-
ter). Minst antal bålar hade Gillermuren där endast 6 ringlavsbålar hittades i provytorna.  
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Trädslagsblandning i provytorna 
Gran, björk och tall var de trädslag som dominerade i provytorna, tillsammans utgjorde de 
81 % av trädslagsblandningen. Därefter kommer klibbal och en. Övriga trädslag som fanns i 
små mängder var ask, asp, bindvide, brakved, gråal, gråvide, hägg, olvon, rönn, sälg och vide. 
Provytorna i Gästrikland skiljer sig från de i Hälsingland främst genom en högre andel en och 
klibbal, samt en lägre andel gran och tall (figur 4). Men tall var det trädslag som hade över-
lägset störst grundyta i provytorna, både på lokalerna i Hälsingland och i Gästrikland, och 
utgjorde näst intill lika stor andel i de båda landskapen (figur 5).  
 

 
Figur 4. Fördelningen av antal träd och buskar i samtliga provytor i Hälsingland (till vänster) respektive Gästrik-
land (till höger) 2002. 
 

 
Figur 5. Trädslagens procentuella grundyta i samtliga provytor i Hälsingland (vänster) och Gästrikland (höger) år 
2002. 
 
 
Ringlavsförekomst på olika trädslag  
Ringlaven hittades år 2002 på sammanlagt nio olika trädslag/buskar/ris. Flest förekomster 
gjordes på gran (253), följt av tall (90), björk (55), en (48), odon (6) samt med en förekomst 
vardera på sälg, hägg, odon, kråkbär, blåbär, lingon, brakved och klibbal. Den procentuella 
fördelningen redovisas i figur 6. Vid inventeringen 1999 påträffades även ringlav på asp, 
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bindvide och pors. Tre exemplar växte även på en klippvägg, strax utanför provytan på Ham-
näsberget. Om man tittar enbart på ringlavslokalerna i Gästrikland ser trädslagsfördelningen 
för ringlavsbärande träd helt annorlunda ut. Där fanns ungefär lika många enar som granar 
med ringlav i provytorna (27 respektive 28 träd).  
 
Vad gäller förekomst av ringlav på döda träd, så hade de döda träden en lägre andel ringlav än 
de levande. Detta oavsett om man analyserar alla träd eller endast träd över 5 cm i brösthöjds-
diameter.  
    
 
 

Figur 6. Trädslagsfördelning av träd med förekomst av ringlav i Hälsingland (till vänster) och Gästrikland (till 
höger) 2002.  
 
 
Av alla granar, tallar och enar som fanns i provytorna hyste nästan hälften ringlav, medan en 
betydligt mindre andel av alla björkar hyste ringlav (figur 7). Granen var det trädslag som 
hyste högsta antalet bålar/träd (av de träd som hade ringlav), följt av tall, en och björk  
(figur 8). 
 

 
Figur 7. Andel av träden som hyste ringlav av resp. trädslag, av totala antalet av resp. trädslag i provytorna 2002. 
Endast träd  ≥ 1 cm i brösthöjdsdiameter är inkluderade i beräkningarna.   
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Figur 8. Genomsnittligt antal ringlavsbålar per trädslag, av de fyra vanligaste trädslagen vid samtliga provytor år 
1999.   
 
 
Genom att studera den vertikala fördelningen av ringlavsbålar på nyligen nedfallna ringlavs-
träd har vi kunnat bilda oss viss uppfattning om hur stor del av alla ringlavsbålar som räknas i 
denna studie. I denna studie undersöks ringlavsförekomst från basen av träden upp till 2,5 
meters höjd. Från de erfarenheter vi hittills fått genom att studera nyligen nedfallna lågor ver-
kar antalet ringlavsbålar snabbt avta på höjder över 2,5 meter. Det behövs dock material från 
fler lokaler för att bekräfta detta.  
 
 
Naturförhållandena i provytorna 
I de flesta provytorna är marken frisk-fuktig till fuktig. Bottenskiktet varierar mellan frisk-
mosstyp och vitmosstyp, ofta finns flera typer inom samma provyta. Även sumpmosstyp fö-
rekommer. Fältskiktet är också varierande, det finns ofta flera vegetationstyper fläckvis inom 
samma provyta. Blåbär är vanligast, med inslag av t.ex. högört.  
 
Bland de vanligaste trädslagen dominerar tall oftast i det övre trädskiktet. Sedan finns en un-
derväxt av granar i olika ålder och höjd. Björk förekommer oftast i form av klenare träd. De 
allra flesta lokalerna har dimensionsavverkats och på några lokaler syns spår av sentida 
plockhuggning. Flera av provytorna gränsar till hyggen eller ungskog, t ex den vid Igeltjärns-
bäcken med ett hygge söder om, precis intill provytan. 13 av de 19 lokalerna ligger i anslut-
ning till en bäck eller å.  
 
På två lokaler påträffades brandspår i provytorna och inom 50 m från ytterligare fem provytor 
sågs brandspår. Förekomsten av brandspår samt att äldre tallar dominerar i det övre trädskik-
tet, tyder på att flera av lokalerna är gamla successionsstadier efter brand. Den uppskattade 
åldern på träden var oftast betydligt högre än normal slutavverkningsålder. 
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Tabell 6.  Sammanfattning av naturförhållandena i provytorna.  

  
Mark- fuk-

tighet1 
Mark-

vegetationstyp1 
Botten-
skikt1 Trädslag2 

Brand- 
spår             

Lokal 

Frisk 
Frisk-Fuktig 

Fuktig 
B

löt 

K
råkbär/ljungtyp 

Starrfräkentyp 

B
låbär 

L
ågört 

H
ögört 

Friskm
oss 

V
itm

oss 
Sum

pm
oss 

T
all 

G
ran 

B
jörk 

I provytan 

U
tanför provytan

3 

B
äck /å 

D
ikat 

D
im

.-stubbar 4 

A
vv.-stubbar 5 

H
ygge/ungskog 

gränsar 

U
ppskattad träd-

ålder 

Hälsingland 

                                              

1. Blistermyran x x     x   x x  x    x x  x x x 150-200 
2. Lindstabäcken x      x   x   x    x x  x  x   
3. Hyttån x x       x x   x     x   x  120 
4. Kallbergsån   x x     x x x   x    x     150 
6. Svartsjön  x       x x x  x x   x x  x   80-140 
7. Flotthöljan x x     x   x x  x   x  x  x   100-150 
8. Ristjärnsbäcken  x     x  x x x  x x    x x  x   100 (150) 
10. Igeltjärnsbäcken   x  x  x    x x x     x  x  x  150 
11. Källmyran x x     x   x x   x    x   x  120-140 
18. Kölsjöån  x       x x x  x x  x  x    x  150+ 
19. Slättmyrtjärnen   x x    x   x  x x   x x  x   100-160 
20. Bergtjärn   x  x  x   x x  x    x x  x   150-200 
21. Hamnäsberget  x     x   x x  x x      x  x 150-(350) 
22. Gryttjen   x  x  x   x x  x      x  x x x 150+ 
Gästrikland                         
13. Sävasjön  x x     x  x  x x       x   150 
14. Gillermuren   x   x     x  x    x  x  x     
15. Hamrångeån   x        x x x x x  x x  x     
16. Rödmuren 1                      x    
17. Rödmuren 2   x   x     x  x  x     x   150-250 
Summa lokaler 5 9 9 2 3 2 9 2 5 13 14 3 16 8 2 2 7 13 6 14 5 6   

1= Enligt Skogsstyrelsens definitioner, 2= Dominerande trädslag i det övre trädskiktet, 3= <50 m från provytan, 
4=Dimensionsavverkningsstubbar, 5= Avverkningsstubbar. 

 
 
Följearter 
På granar på flera av lokalerna finns även andra för Norrland ovanliga lavar, nämligen gam-
melgranslav Lecanactis abietina och kattfotslav Arthonia leucopellea. Ytterligare en ovanlig 
lav som påträffades är mjölig dropplav Cliostomum leprosum som förekommer tillsammans 
med ovanstående arter på särskilt ”fina” lokaler, dvs. gamla träd och med hög luftfuktighet. 
Mjölig dropplav hittades på Hamnäsberget, vid Kallbergsån och vid Slättmyrtjärnen (inte all-
tid i provytorna). En rödlistad art som förekommer på många av lokalerna i Hälsingland är 
violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana. Denna art förekommer även på ringlavslokaler i 
Dalarna, där även knottrig blåslav förekommer, till skillnad från lokalerna i detta län (Her-
mansson m fl 1988). Däremot finns grynig blåslav Hypogymnia farinacea på många av loka-
lerna i Gävleborgs län. På Gotland finns trådbrosklav Ramalina thrausta på en del av ring-
lavslokalerna (Johansson 1996). På två av lokalerna i Hälsingland, Kallbergsån och Källmy-
ran förekommer skuggblåslav Hypogymnia vittata på flera träd, en art som endast på lokaler 
med hög luftfuktighet förekommer på träd. Den är något vanligare på klippor än på träd. Vid 
Lindstabäcken hittades två små exemplar av grenlav Evernia mesomorpha, det är en av få 
nutida kända förekomster i Hälsingland av denna art som är placerad i hotkategori VU, sårbar.  
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Ringlavsförekomst och trädens stamdiameter 
Det finns ett svagt positivt samband mellan trädens diameter i brösthöjd och totala antalet 
ringlavbålar per träd. Av naturliga skäl är det bara träd grövre än 10 cm som har de allra högs-
ta mängderna lav; det får helt enkelt inte plats med lika mycket lav på ett litet träd. För övrigt 
tycks träddiametern ha liten betydelse för ringlaven (figur 9). 
 
 

Figur 9. Förhållandet mellan antalet ringlavsbålar och trädens diameter i brösthöjd. R2 = 0,70. Data från 2002 års 
inventering. 
 
 
 
Ringlavsförekomst och längsta bållängd 
De längsta bålarna som påträffades i studien var 45 respektive 40 cm långa och påträffades på 
lokalerna Slättmyrtjärnen och Flotthöljan. Den lokal som hade den kortaste maxbålen, 6 cm 
cm, var Gillermuren som även har det lägsta antalet bålar. Även lokalen med näst kortaste 
maxbålen, Sävajön, hade lågt antal ringlavsbålar totalt sett.  Blistermyran och Gillermuren var 
de lokaler som hade störst resp. minst genomsnittlig bållängd per träd och lokal. Dessa lokaler 
var även de lokaler som hade den rikligaste respektive fåtaligaste förekomsten av ringlavsbå-
lar i provytorna.   
 
Vid en regressionsanalys visar det sig finnas en korrelation mellan antalet exemplar av ringlav 
och medelvärdet av de två längsta bålarna som mättes på varje träd (r2 = 0,37, figur 10). Om 
enbart träd med en diameter på 5 cm och större analyseras är korrelationen något starkare 
(r2 = 0,43). Små träd och buskar kan ibland ha enstaka långa exemplar av ringlav som har 
blåst ner från större träd i närheten. 
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Figur 10. Förhållandet mellan antalet bålar och medellängden av de två längsta bålarna på respektive träd. R2= 
0,37.  Data från 2002 års inventering. 
 
 
 
 
 
Personskillnader 
 
Ett test gjordes för att undersöka skillnaden mellan olika inventerare. Testet utfördes på Röd-
muren 1 och Rödmuren 2 i augusti 1997 (den ”riktiga” inventeringen utfördes i oktober sam-
ma år). Totalt hittade de båda inventerarna ringlav på 26 träd. På 20 av dessa träd hittade båda 
inventerarna ringlav, på 5 träd hittade bara den ”riktiga” inventeraren ringlav och på 1 träd 
hittade bara testinventeraren ringlav. De träd som förbisågs av någon av inventerarna hade en 
eller två lavbålar, oftast små eller nyetablerade, och de förbisedda träden hade bara 1-3 % av 
det totala antalet lavbålar. Det fanns också personskillnader i att räkna bålar (fig 11). Skillna-
den var i medeltal 1,2 bålar per lavträd, vilket ska jämföras med att det totalt fanns i medeltal 
10 bålar per lavträd. Sammanlagda antalet lavbålar på de två lokalerna blev 246 i den ”rikti-
ga” inventeringen och 218 i testinventeringen, en skillnad på 12 % mellan inventerarna. Det 
var också en viss skillnad i bållängd mellan inventeringarna (fig 12). Eftersom det var nästan 
2 månader mellan inventeringarna kan dock verkliga förändringar ha inträffat, särskilt beträf-
fande längden. Längden påverkas i hög grad av väderleken. Bålarna kan vara 20 % längre i 
fuktig väderlek.  
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Figur 11. Spridning i antalet exemplar av ringlav vid kontrollinventeringen av Rödmuren 2. Vågräta axeln anger 
skillnaden mellan inventerarna i antal lavbålar som hittats på ett enskilt träd. Lodräta axeln anger antal träd. 
Staplarna visar den faktiska frekvensen och kurvan visar normalfördelad frekvens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Spridningen i längsta bållängd vid kontrollinventeringen av Rödmuren 2. Vågräta axeln anger skillna-
den mellan inventerarna i cm för ett enskilt träd. Lodräta axeln anger antal träd. Staplarna visar den faktiska 
frekvensen och kurvan visar normalfördelad frekvens. 
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Grovkarteringen  
 
Jämförelser mellan åren 1999 och 2002 
Inom grovkarteringens transekter påträffades 2002 totalt 846 träd med ringlav. Den invente-
rade ytan var totalt 3,04 ha. Det ger en genomsnittlig täthet på 278 träd/ha. Det kan jämföras 
med en täthet på 1208 ringlavsträd/ha i provytinventeringen (total yta 0,38 ha). Orsaken till 
den lägre tätheten i grovkarteringen beror på att provytorna är medvetet förlagda i den rikli-
gaste delen av ringlavsbeståndet. Grovkarteringen transekter går ofta ut utanför ringlavsbe-
ståndet och in i t ex ungskog eller trädlösa myrar.  
 
Jämfört med 1999 års inventering har antalet ringlavsträd i grovkarteringen ökat något (4 %). 
En ökning av antalet träd har skett på elva lokaler, på tre lokaler är det oförändrat, och på fem 
lokaler har antalet ringlavsträd minskat.  
 
På åtta av lokalerna räknades inte alla ringlavsbålar på varje träd, utan antalet bålar delades in 
i klasser, på dessa lokaler är det därför svårt att jämföra det totala antalet bålar. På de lokaler 
där samtliga bålar räknades hade ringlaven minskat på alla lokaler utom på en, nämligen 
Lindstabäcken. På sex av lokaler var minskningen ≥ 30 % (tabell 7).  
 
 
Tabell 7. Antalet träd med ringlav år 1999 och 2002 och den procentuella förändringen mellan dessa år, i grov-
karteringen. 
 

Lokal Antal träd med ringlav Antal bålar 1 Antal klasspoäng 1 

  1999 2002 Förändring 1999 2002 Förändring 1999 2002 Förändring 

Hälsingland          
1. Blistermyran 36 36 0%    119 131 42% 
2. Lindstabäcken 71 74 4% 1660 1771 7%    
3. Hyttån 23 25 9%    91 97 24% 
4. Kallbergsån 16 15 -6% 341 187 -45%    
6. Svartsjön 80 86 8% 836 792 -5%    
7. Flotthöljan 191 192 1%    759 766 1% 
8. Ristjärnsbäcken 84 86 2%    305 314 22% 
10. Igeltjärnsbäcken 22 26 18% 653 623 -5%    
11. Källmyran 22 20 -9% 350 281 -20%    
18. Kölsjöån 66 59 -11%    241 225 -20% 
19. Slättmyrtjärnen 28 33 18%    116 126  41% 
20. Bergtjärn 89 102 15%    412 494  83% 
21. Hamnäsberget 10 11 10% 102 65 -36%    
22. Gryttjen 9 11 22% 84 79 -6%    
Gästrikland          
13. Sävasjön 3 3 0% 53 35 -34%    
14. Gillermuren 3 3 0% 37 23 -38%    
15. Hamrångeån 52 59 13%    211 237 38% 
16. Rödmuren 1 2 0 -100% 12 0 -100%    
17. Rödmuren 2 6 5 -17% 33 23 -30%    

          
Totalt 813 846 4% 4161 3879 -7% 2254 2390 6% 
1= På vissa rikliga lokaler noterades antalet bålar i klasser: I=1-5 bålar, II=6-25 bålar, III= >25 bålar. 
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Diskussion 
 
 
Förändringar i antal ringlavsbålar i provytorna 
På elva lokaler har ringlaven ökat sedan inventeringsstarten, medan den har minskat på åtta 
lokaler. Generellt kan sägas att ringlaven har ökat på de flesta lokaler i Hälsingland (10 av 14) 
och minskat på de flesta lokalerna i Gästrikland (4 av 5). På många lokaler där ringlaven från 
början varit fåtalig har den oftast minskat och på de lokaler där den varit riklig har den ökat 
ytterligare. På de flesta ringlavslokaler där antalet bålar i provytan vid inventeringens start var 
under 150 stycken har ringlaven minskat. Det skulle kunna betyda att det finns en undre gräns 
för hur liten en ringlavslokal kan vara för att vara livskraftig. Här nedan diskuteras de föränd-
ringar som skett på lokalerna. 
 
På Källmyran i Hälsingland har ringlaven minskat kraftigt, både vad gäller antal bålar och 
antal ringlavsträd i provytan och i grovkarteringen. Denna lokal som är ganska liten, är belä-
gen vid en å i sydvästra delen av Källmyran. Miljön framstår som orörd, och någon förklaring 
till minskningen är svår att finna. Flera granar med ringlav i provytan har ramlat under de 
senaste åren, och detta kan kanske förklara en del av minskningen.  
 
Den ringlavslokal där ringlaven minskat mest är Gillermuren i Gästrikland. Denna lokal är 
mycket liten och starkt hotad, endast fyra träd med ringlav hittades i provytan och tre ring-
lavsträd i grovkarteringen. Ytterligare sju träd med ringlav hittades vid en vidare koll runt 
myren. I provytan hittades endast sex ringlavsbålar 2002. Troligen har minskningen pågått 
under en längre tidsperiod. Förklaringen till minskningen är sannolikt att skogen blir allt täta-
re och mörkare genom igenväxning, troligen till följd av dikning. En annan förklaring kan 
vara att ringlaven har påverkats negativt av luftföroreningar. Alla Gästrikelokalerna, förutom 
den vid Hamrångeån, ligger relativt nära flera större utsläppskällor för många miljöfarliga 
ämnen. Sulfat- och kloralkalifabrik, kemiska industrier, metallindustrier och större tätorter ger 
bland annat förhöjda halter av vissa tungmetaller och svavel. De flesta ringlavarna på Giller-
muren växer på gamla grova enar. Nybildningen av denna typ av enar verkar dålig. Kanske 
har enarna vuxit upp vid en tidpunkt då myren varit mer öppen, kanske på grund av bete eller 
plockhuggning. Lämpliga granar finns det dock gott om runt myren, men av någon anledning 
har ringlaven svårt att växa på dessa. Frågan är om ringlaven på Gillermuren redan blivit så 
fåtalig att det vi ser idag endast är tynande rester av en tidigare större population. Även på tre 
andra Gästrikelokaler, Sävasjön, Rödmuren 1 och 2 har ringlaven minskat. Förhållandena på 
dessa lokaler liknar dem på Gillermuren.  
 
Ytterligare en lokal där ringlaven minskat är Gryttjen i Hälsingland. Denna lokal är belägen i 
kanten av en myr, alldeles intill breda och djupa diken som löper längs med myrkanten. 
Minskningen, som egentligen är förvånansvärt liten, har med största sannolikhet skett p.g.a. 
dikningen som leder till minskad markfuktighet och avdunstning när mängden vatten i myren 
minskar, och på sikt igenväxning. Detta är den lokal där trädens grundyta har ökat kraftigast 
av alla lokaler, och även om grundytan i provytan på Gryttjen var mycket låg från början, så 
kan det ändå vara allvarligt på lång sikt.  
 
Förklaringen till varför en ökning har skett på så många lokaler är svårare att förklara. Det 
skulle kunna bero på att lokalerna med omgivande skog har skyddats från ingrepp på senare 
tid och att skogen har ”reparerat sig” från tidigare ingrepp och vuxit upp inne i och runt ring-
lavslokalerna. Ett stabilare och bättre mikroklimat kan då ha bildats i bestånden, vilket gynnar 
ringlaven. En annan förklaring kan vara för ringlaven gynnsamma väderleksförhållanden un-
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der de senaste åren. Ökningen skulle också kunna bero på minskade utsläpp av vissa luftför-
oreningar. Naturligtvis kan det vara flera faktorer som samverkar och leder till ringlavens 
ökning. Särskilt med tanke på att ökningen har skett i olika utsträckning på olika lokaler, på 
vissa har ringlaven mer än dubblerats i antal bålar och på andra har den bara ökat med några 
få procent. Det är viktigt att komma ihåg att sex till sju år trots allt är en ganska kort tidsperi-
od för att kunna bedöma vad som är långsiktigt säker trend. Hänglavars årsvariationer kan 
vara ganska stor (Dettki 1996), och små förändringar kan bero på detta. 
 
En viss skenbar ökning av antalet träd med ringlav är också att förvänta, eftersom inventera-
ren vid återinventeringen vet vilka träd som hade ringlav vid förra inventeringstillfället, och 
därför letar extra noga efter ringlav där. Risken för att ett ringlavsträd som upptäcktes vid 
första inventeringen skulle förbises vid återinventeringen är mycket liten. Däremot finns 
chansen att upptäcka ringlavsträd som förbisågs vid första inventeringen. Man bör alltså för-
vänta sig en viss skenbar ökning, särskilt de första åren, på grund av att antalet förbisedda 
lavträd är mindre vid återinventeringen. Erfarenheterna från testet på personskillnader tyder 
på att en inventerare kan förbise några enstaka lavträd, och att de förbisedda trädens lavbålar 
representerar 1-5 % av det totala antalet. En större felkälla finns i den (slumpmässiga) skill-
naden mellan hur olika inventerare räknar bålar. Erfarenheterna från testet på personskillnader 
tyder på att detta kan skilja ca 10 % mellan olika inventerare. För att vara på den säkra sidan 
bör man nog räkna med att förändringar mindre än 20 % av antalet lavbålar är inom metodens 
felmarginal. På vissa, mycket rika lokaler kan personfelet möjligen vara större. 
 
 
Substratval 
Skogen på en typisk ringlavslokal är en blandskog med gran och tall samt ett tämligen högt 
lövinslag med mestadels björk. Ringlaven växer i Hälsingland framför allt på granar, följt av 
tall, björk och en. Förhållandet är likartat på två inventerade lokaler i Dalarna, men med en 
ännu större dominans för gran (Oldhammer 1987). I Gästrikland förekommer arten dock näs-
tan lika ofta på en som på gran. Det har även konstaterats i en tidigare undersökning i Valbo 
socken, Gästrikland, där ringlaven nästan uteslutande noterades på en (Andersson 1984). 
Även på Gotland var ringlaven vanligast på enar (Johansson1996). Storvuxna, höga enar fö-
rekom på ringlavslokalerna i Gästrikland men inte i Hälsingland. På de små buskliknande 
enarna i Hälsingland förekom visserligen ibland ringlav, men aldrig i någon större utsträck-
ning. Det är därför inte troligt att ringlaven i Hälsingland skulle kunna byta substrat från gran 
till en, såsom den anses ha gjort i Gästrikland (Andersson 1984). På Gotland påträffades ring-
lav i högre grad på döda enar och granar (Johansson 1996). I denna undersökning var förhål-
landet motsatt – dvs ringlav påträffades i lägre utsträckning på döda träd. 
 
Granen var, sett till antalet träd, det talrikaste trädslaget i provytorna, medan sett till grund-
ytan var tallen det dominerande trädslaget. Detta förhållande kan förklaras med att tallen var 
det trädslag som oftast dominerade i det övre, högsta trädskiktet, med relativt få men grova 
träd. Uppväxande underifrån kom oftast granar, och granar var också dominerande i de mel-
lanliggande och lägre trädskikten. På sikt är alltså det troligt att granen långsamt kommer att 
öka sin andel i provytorna, medan tallen kommer att minska. Om detta faktum påverkar ring-
lavsförekomsterna är osäkert. Både gran och tall är trädslag som ringlaven trivs ungefär lika 
bra på, även om granen hade något fler bålar/ringlavsbärande träd. Viktigare än själva träd-
slagsbytet i sig är troligen den förändring av lokalernas klimat som följer av trädslagsbytet. 
Om följden blir en tätare och därigenom mörkare skog kan detta eventuellt påverka ringlaven 
negativt. 
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Ringlaven är i denna undersökning påträffad på en stor mängd olika trädslag, buskar och ris t 
ex blåbär och kråkbär. Det är dock endast på gran, tall och en som den kan sägas vara be-
ståndsbildande i Sverige. Det finns även rikligt med förekomster på björk, men det är ej tro-
ligt att ringlaven skulle kunna överleva på en lokal med bara björkar. Björkarnas släta bark är 
troligen olämplig för ringlaven, den har troligen svårt att fästa där. Mer troligt är att de många 
förekomsterna på björk kan förklaras av att björk är ett så vanligt trädslag i provytorna. De 
många ströförekomsterna på små buskar och ris utgörs uteslutande av nedfallna ringlavar från 
större träd med riklig ringlavsförekomst. Någon större spridning av ringlavar från dessa 
buskar och ris är ej trolig.  
 
 
Växtplatser 
Ringlaven har ganska speciella krav på sin växtplats. Enligt Ahlner (1948) utmärks ståndor-
terna av att de ligger i låglänt terräng eftersom laven är känslig för vindexposition. Vidare 
förekommer arten i fuktiga - försumpade skogar i myrkanter, längs bäckar och i raviner. Den-
na beskrivning passar mycket väl in på lokalerna i denna undersökning. Många ligger i an-
slutning till rinnande vatten, bäckar eller åar, och i myrkanter. En lokal ligger i en något udda 
miljö, i en nordvänd bergssluttning med klippväggar som vätter mot ringlavsbeståndet på ena 
sidan, på Hamnäsberget. Hela 13 av de 14 lokaler som ligger i Hälsingland ligger intill en 
bäck eller å, medan bara en av de fem lokalerna i Gästrikland ligger i anslutning till rinnande 
vatten. Även på många lokaler i Dalarna förekommer ringlav antingen nära rinnande vatten i 
åar eller bäckar, eller också i områden där översilning sker vid högvatten, eller där båda dessa 
omständigheter råder (Hermansson m fl 1988). På Gotland däremot noterades inga vattendrag 
med rinnande vatten i närheten av ringlavsförekomsterna (Johansson 1996). De sydliga loka-
lerna i Gästrikland liknar på vissa sätt de på Gotland. De saknar nämligen närhet till rinnande 
vatten och ringlavarna växer där i stor utsträckning på en (men även gran). Klimatet är kust-
nära och suboceaniskt.  
 
Miljön på ringlavslokalerna kännetecknas av hög luftfuktighet och samtidigt ett ganska stort 
ljusinsläpp genom att skogen är relativt gles. Zonen mellan en öppen myr och fastmarksskog 
har ofta ett stort ljusinsläpp samtidigt som luftfuktigheten kan vara ganska hög – speciellt om 
det rinner en bäck där.  
 
Under inventeringarna påträffades brandspår i provytorna på två av lokalerna, men på ytterli-
gare sju lokaler hittades brandspår i provytornas närhet. I Dalarna har man hittat brandspår på 
de flesta ringlavslokalerna men det har då oftast funnits brandrefuger som troligen har funge-
rat som spridningskällor till omgivande skog (Hermansson m.fl. l988).  
 
Skogen på ringlavslokalerna är gammal men ofta av ganska klena dimensioner. Det gäller 
även för ringlavslokaler i Dalarna, där gamla senvuxna träd med åldrar på mellan 150-300 år 
förekommer. De klena dimensionerna har där i flera fall skyddat träden från avverkning 
(Hermansson m.fl. 1988). Även på Gotland är granar med ringlav ofta senvuxna och glesa 
(Johansson 1996).  
 
 
Ringlavens bållängd 
I denna studie var hälften av alla bålar minst fem cm långa. I en studie på Gotland var mer än 
två tredjedelar av alla bålar högst 3 cm långa (Johansson 1996). Den genomsnittliga längsta 
bållängden per lokal varierar ganska mycket mellan lokalerna, i medeltal i länet var den 9,6 
cm. I Gästrikland var de längsta bålarna i genomsnitt kortare jämfört med Hälsingland. De 
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lokaler med den i genomsnitt längsta ”längsta bållängd” var Blistermyran, Bergtjärn och 
Slättmyrtjärnen. Dessa lokaler var de tre rikaste lokalerna år 2002 vad gäller antal bålar. På 
Gotland är bållängder över 10 cm ovanliga, och den längsta uppmätta bålen var 20 cm (Jo-
hansson 1996). I Dalarna var bållängder på 30 – 50 cm inte ovanliga och topplängderna låg på 
80-90 cm (Hermansson 1988, Oldhammar 1987). Längsta uppmätta bållängden i denna studie 
var 45 cm år 2002. 
  
Sambandet mellan längsta bållängd och den totala lavmängden hos långskägg har studerats av 
Dettki (1995) som utarbetad en övervakningsmetod som bygger på detta. Hans studie visar att 
mätning av den längsta bålen per träd kan förklara 81 % av variationen i summerad bållängd – 
ett uttryck för den totala lavmängden. Johansson (1996) visar i sin studie på Gotland på en 
svag korrelation mellan längsta uppmätta bållängden hos ringlav och antalet exemplar per träd 
(r2 = 0,068, P >0,1). I denna undersökning finns en korrelation mellan medelvärdet av de två 
längsta bålarna på respektive träd och antalet bålar (r2 =0,37). Om enbart träd som är 5 cm i 
brösthöjdsdiameter och större analyseras, är korrelationen ytterligare något starkare (r2 = 
0,43). Men sambandet är troligen inte tillräckligt starkt för att kunna vara användbar som 
övervakningsmetod för ringlav, åtminstone inte i Gävleborgs län. Erfarenheterna från testet av 
personskillnader visar att personberoende fel, kombinerat med skillnad i väderlek mellan in-
venteringstillfällen, kan orsaka en variation i längdmåttet på 10-20 %. Ringlaven är en art som 
fragmenteras lätt och det är möjligt att bålarna inte kan bli så långa, utan går av när det blir 
alltför tunga. Det är sällan man ser långa hängande exemplar på gran, utan de vilar i så fall på 
kvistarna på flera ställen. På stammar av tall och i enstaka fall björk kan däremot längre ex-
emplar hittas. De växer då längs med stammen där de kan fästa på många ställen.  
 
 
Slutsatser 
Ringlaven är en ganska stor och relativt lättigenkänd lav. I och med det borde så gott som alla 
ringlavslokaler redan ha blivit upptäckta. Trots det upptäcks nästan varje år flera nya ringlavs-
lokaler i länet, se t.ex. Hellström (2002). Stora delar av länet besöks mycket sällan av männi-
skor som känner igen ringlaven. Det är därför möjligt att de flesta ringlavslokalerna i länet 
inte ännu är upptäckta. Om de inte är upptäckta saknar de troligen också skydd. En viktig del i 
skyddet av ringlav i Gävleborgs län är alltså att genom inventeringsinsatser finna och avgrän-
sa hittills okända ringlavslokaler. Det är troligt att flera oupptäckta ringlavslokaler avverkas 
på grund av att kännedom om den saknas.  
 
På samtliga ringlavslokaler söder om Gävle i Gästrikland (Gillermuren, Sävasjön och Rödmu-
ren 1 och 2) har ringlaven minskat kraftigt sedan inventeringsstarten. Detta trots att inga stora 
förändringar tycks ha skett i provytornas omedelbara närhet sedan inventeringsstarten. Även 
om många teorier finns om varför ringlaven har minskat på dessa lokaler rör det sig endast om 
spekulationer. På dessa lokaler bör man göra mer omfattande specialstudier av ringlavsbe-
stånden. Genom sådana studier skulle större områden på lokalerna genomsökas efter ringlav, 
för att få en uppfattning om hur stora ringlavsbestånden är, och för att om möjligt finna orsa-
ken till minskningen. Det vore även önskvärt att utöka antalet provytor i denna del av länet. 
Provytorna i södra Gästrikland har små förekomster av ringlav, vilket gör att de går relativt 
snabbt att inventera. 
  
I Hälsingland verkar ringlavsbestånden vara relativt stabila, på de flesta lokaler har ringlaven 
ökat i antal bålar. På dessa lokaler förslår vi att man fortsätter övervakningen som tidigare, 
vart tredje år, eller kanske med längre intervall t ex vart femte år.  
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