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Abstract 
Many species of epiphytic lichens are negatively affected by modern forestry. Earlier 
studies have shown that the population dynamics of epiphytic lichens are strongly 
dependent on the dynamics of the patch/habitat. This implies that epiphytes form patch-
tracking metapopulations and that deterministic events (for example tree fall) are one of 
the driving forces behind extinctions. On the other hand, studies have also shown that 
there is a negative correlation between extinction rate and population size indicating that 
stochastic events are the ultimate cause of extinction. 
 
In this study the population dynamics of the endangered lichen Evernia divaricata (L.) 
Ach in the Swedish counties of Dalarna and Gävleborg were investigated. The results 
showed that E. divaricata has decreased in population size in Dalarna. Here, three of the 
sixteen study plots were affected by forestry. All the three plots had decreased in 
population size, but not significantly more than the others. For both counties small sized 
populations had decreased significantly more than large ones, indicating that stochastic 
events are the main causes behind the decrease. There was a positive correlation between 
the number of new lichens in the study plot and the number of host trees in the 
surroundings. This highlights the importance of connectivity. Both stochastic extinctions 
from standing trees and deterministic extinctions due to tree fall occurred in the study 
plots. In plots where both types occurred deterministic had a greater impact.  However, 
on a larger scale the two types of extinctions had no significant effect on the population 
changes. The fact that non-disturbed and relatively large plots decreased can be 
interpreted as an extinction debt. In other words: they are still responding negatively to 
forestry that occurred in the past. 
 
The results have implications for nature conservation, emphasizing the importance of 
saving all potential host trees and creating buffer zones around sites where E. divaricata 
occur. 
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Introduktion 

Lavar i skogslandskapet 
De senaste 70 åren har de svenska skogarna förändrats kraftigt. Stora arealer naturskog 
har avverkats, dikats ut och ersatts av likåldrig produktionsskog. I produktionsskogar når 
träden sällan en ålder över 100 år. Döende och döda träd är sällsynta och den naturliga 
dynamiken hårt kontrollerad. Det skapar en variationsfattig skog med få livsmiljöer för 
växter och djur. Idag är därför många arter undanträngda till områden som är opåverkade 
av det moderna skogsbruket (Berg m.fl. 2002, Tikkanen m.fl. 2006, Larsson 2011, Linder 
och Östlund 1992). Sådana områden är sällan stora eller sammanhängande utan ligger 
som öar i ett fragmenterat skogslandskap.  
 
En artgrupp som har påverkats negativt av det intensiva skogsbruket är hänglavar. De 
flesta hänglavar är knutna till områden med lång skoglig kontinuitet och med ett stabilt 
mikroklimat. Då det råder brist på sådana miljöer har flera hänglavsarter minskat kraftigt, 
några har helt försvunnit (de Jong 2002, Hermansson m.fl. 2008). Exempel på hänglavar 
är tagellavar (släktet Bryoria), skägglavar (släktet Usnea) samt garnlav (Alectoria 

sarmentosa) och ringlav (Evernia divaricata). Dessa kan ses hänga ned från trädens 
stammar och grenar. Ibland draperar de hela träd. Arter som på detta vis lever på andra 
växter utan att använda dem som närings- eller vattenkälla kallas epifyter. 

Populationsdynamik och utdöenden hos epifyter 
När växt- och djurpopulationer går under är det vanligen som en följd av flera 
samverkande faktorer. Inte sällan börjar det med att deterministiska (förutsägbara) 
orsaker som till exempel avverkningar, gallringar och bebyggelse förstör och 
fragmenterar artens livsmiljö. En gång sammanhängande populationer splittras då upp i 
mindre sub-populationer mer eller mindre isolerade från varandra. Populationer med ett 
genetiskt utbyte mellan sub-populationerna kallas för metapopulationer (Gyllenberg och 
Hanski 1992).  

Utöver förhållandena på växtplatsen beror överlevandschanserna hos metapopulationer 
till stor del på sub-populationens möjlighet att kolonisera nya livsmiljöer, en möjlighet 
som bestäms av spridningsförmågan, avståndet till den nya livsmiljön samt av hur det 
omgivande landskapet ser ut (Jonsson och Söderström 1992). Vissa arter förekommer 
naturligt i metapopulationer och är anpassade till ett föränderligt landskap. Det gäller 
framförallt arter som är generalister och har god spridningsförmåga. För arter med 
begränsad förmåga att kolonisera nya livsmiljöer och med höga krav på sin omgivning är 
fragmenteringen av landskapet ett stort hot. Små och isolerade populationer blir extra 
känsliga för oförutsägbara förändringar i exempelvis väderleken (miljömässig 
stokastisitet) och dessutom extra känsliga för slumpmässiga förändringar av födelse- och 
döendehastigheterna (demografisk stokastisitet). Dessutom utarmas den genetiska 
variationen och populationen får svårt att anpassa sig till ändrade livsvillkor (Gaines m.fl. 
1992a, Jonsson m.fl. 2003). 
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I en studie av lunglav (Lobaria pulmonaria), som förekommer i metapopulationer, visade 
Öckinger och Nilsson (2006) att den minskade i ett område i Småland och att den dött ut 
på flera lokaler. Studieområdet var till stora delar en produktionsskog där lavens habitat 
försämrats eller försvunnit under de senaste 150 åren. Under studiens gång hade dock 
habitatkvaliteten i området inte förändrats. Därför antogs minskningen bero på de 
förändringar som skett i förfluten tid, och som alltså än idag påverkar populationen 
negativt. Detta fenomen kallas för utdöendeskuld och är vanligast hos långlivade arter 
med höga krav på sin livsmiljö. Populationerna lever kvar i områden som inte längre 
tillgodoser deras behov (Tilman m.fl. 1994, Kuussaari m.fl. 2009). Om inte nyanläggning 
eller förbättring av befintliga habitat sker går populationer till slut under. 

Av Öckinger och Nilssons studie (2006) framgick även att de populationer som minskat 
eller dött ut var små redan från början. Det fanns med andra ord ett negativt samband 
mellan utdöenderisk och populationsstorlek hos lunglaven. Eftersom habitatkvaliteten 
inte ändrats under studieperioden antogs stokastiska processer, snarare än 
deterministiska, ligga bakom utdöendena. När populationer väl blivit decimerade är 
stokastiska processer ofta den avgörande orsaken till att populationerna går under 
(Scheidegger m.fl. 2000). 

Studier har dock visat att för många epifytiska arter råder motsatt förhållande: utdöenden 
är ett resultat av deterministiska skeenden medan stokastiska processer är negligerbara 
(Johansson  m.fl. 2012, Snäll m.fl. 2005). När en epifyt väl etablerat sig på ett träd är det 
sannolikt att den inte utrotas förrän trädet eller grenen, som den sitter på, faller till 
marken (Johansson  m.fl. 2012). Artdynamiken är med andra ord starkt kopplad till 
dynamiken på växtplatsen, och stokastisk utrotning från stående träd har inte någon större 
betydelse (Snäll m.fl. 2005).  

Ekologi och miljöövervakning 
Lavar bildas av ett symbiotiskt förhållande mellan en alg och en svamp där svampen 
bildar stödjevävnad och tar upp vatten och näringsämnen från omgivningen. Algen bidrar 
med energi genom sin fotosyntes. Lavar finns i alltifrån karga stenlandskap till mörka 
fuktiga skogar och sätter prägel på mark och träd, vägg och sten.  
 
Hänglavarna utgör en betydelsefull komponent i skogens ekosystem. Från atmosfären 
fixerar de kväve och andra näringsämnen som, när laven faller till marken, bryts ned av 
bakterier till former som kan tas upp av växter. På så vis är de en viktig del i 
näringsomsättningen (Esseen m.fl. 1996). Hänglavar är också matkälla och boplats åt 
skogens insekter och spindlar, som i sin tur är föda för fåglar. Vissa fåglar använder även 
lavarna som bomaterial och som hamstringsplats. Under vintern när det är svårt att finna 
föda på marken är lavarna också en viktig matresurs för betande däggdjur (Esseen m.fl. 
1996). 

Esseen m.fl. (1996) jämförde förekomsten av lavar i skogar som de senaste 150 åren varit 
skonade från mänsklig verksamhet (naturskogar) med konventionellt brukade skogar 
(produktionsskogar). Han kunde visa att lavförekomsten var signifikant högre i 
naturskogarna. Vidare har Pettersson m.fl. (1995) visat att det finns ett positivt samband 
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mellan lavförekomst och förekomst av evertebrater: ju fler lavar desto fler evertebrater. 
Detta innebär bättre födosöksmöjligheter för skogens övervintrande fåglar. Många fåglar 
knutna till skogen uppvisar negativa populationstrender (Lindström m.fl. 2012, Ottvall 
m.fl. 2008). En av anledningarna till detta skulle alltså kunna vara att skogarna idag – 
som en följd av den låga andelen gamla träd och därmed den låga förekomsten av 
hänglavar – inte erbjuder tillräckligt med föda åt fåglarna i form av evertebrater knutna 
till hänglavar.  

Negativa förändringar i lavfloran påverkar följaktligen hela ekosystemet, bland annat 
genom att försämra överlevandschanserna för andra organismgrupper, som till exempel 
evertebrater och fåglar. Flera hänglavsarter är också signalarter, vilket innebär att de 
växer i områden med höga naturvärden (Nitare 2000). Lavar reagerar också negativt på 
luftföroreningar. Denna känslighet beror bland annat på att lavar saknar rötter och är helt 
beroende av att ta upp näringsämnen och vatten direkt från atmosfären. De saknar även 
klyvöppningar och kutikula vilket innebär att eventuella föroreningar absorberas över 
hela lavytan (Conti och Cecchetti 2001). Föroreningar försämrar bland annat förmågan 
till fotosyntes (Conti och Cecchetti 2001).  

Eftersom hänglavar på detta sätt är indikatorer på ren luft och ett välfungerande 
ekosystem kan man genom att följa lavpopulationernas utveckling få en uppfattning om 
tillståndet hos hela ekosystemet. 

Ringlav 
Ringlav (Evernia divaricata (L.) Ach) är en sällsynt hänglav som förekommer i områden 
med lång skoglig kontinuitet, företrädelsevis på lokaler skyddade från vind och med hög 
luftfuktighet, vanligen i sumpskogar och i anslutning till myrmark (Figur1). 
 
Ringlavens algkomponent är grönalgen Asterochloris excentrica (Ahmadjian 1993, 
Skaloud och Peksa 2010). Till utseendet är ringlaven gröngul och hänger likt 
sammantrasslade trådar ned från grenar och stammar. Lavens grenar är tillplattade och 
gropiga och förgrenar sig dikotomt, vilket innebär att det från varje tillväxtpunkt växer ut 
två nya grenar (Figur 2). På grenarna finns ofta små spetsar som kallas hapterer. 
Haptererna används troligen som fästpunkter, men också som spridningsenheter. 
Ringlaven blir relativt lång, ibland kring 50 cm eller mer. Namnet kommer från att lavens 
bark spricker upp i ett ringliknande mönster. Sprickorna blottar en vit lucker märgsträng. 
 
Hos ringlav syns ibland nekros, vilket framträder som svarta missfärgningar på lavbålen. 
Orskarena bakom nekrosen är troligen flera, men sannolikt har faktorer som luftfuktighet 
och ljusexponering betydelse (Lidén 2009). 
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Figur 1. En typisk livsmiljö för ringlav. Området är fuktigt med inslag av gamla och döda träd. Figur 2. 

Ringlav på tall. Notera hur den förenas vid basen där laven fäster. Lägg också märke till förgreningen och 

haptererna (de små spetsarna på grenarna). Foto: Vilhelm Kroon. 

Spridning 
Det vanligaste spridningssättet är fragmentering av lavbålen. Det innebär att delar av 
laven lossnar (ofta vid de ringformade sprickorna) och sprider sig till andra delar av 
trädet eller till närliggande träd. Haptererna gör så att laven kan haka sig fast på sitt nya 
ställe, men innebär också att den kan spridas mer långväga genom att haka sig fast i t.ex. 
pälsen hos däggdjur. Eftersom fåglar använder laven som bomaterial bidrar även de till 
spridning av laven. Fördelen med att spridas genom fragmentering är att algkomponenten 
följer med, samt att fragmenten är relativt stora och har därför en konkurrensfördel. 
Nackdelen är att de inte kan spridas över långa distanser, samt att det alltid är samma 
genetiska material som sprids. Det innebär att en fragmentspridd population riskerar att 
ha en låg genetisk variation och därmed problem med att anpassa sig till ändrade 
livsvillkor (Jonsson m.fl. 2003). 
 
Ett annat spridningssätt är via soredier. Soredier är små nystan av lav- och svampdelen 
som sprids med vinden och kan färdas längre distanser. Sorediebildningen är dock 
ovanligt hos ringlav (Jonsson m.fl. 2003). 
 
Sexuell förökning är också mycket sällsynt. När två svampindivider möts bildas sporer 
som är genetiskt skilda från föräldrarna och som kan färdas mycket långa distanser. Dock 
är näringsdepån hos sporer liten vilket påverkar överlevnaden negativt. Ytterligare ett 
problem är att sporerna måste hamna i närheten av en lämplig alg för att kunna bilda en 
ny lavindivid (Jonsson m.fl. 2003). 
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Utbredning 
I Sverige förekommer ringlaven i alla län från Östergötland och norrut, men ofta mycket 
sparsamt. Utbredningsområdets tyngdpunkt ligger i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, 
Lule lappmark samt på Gotland. På gynnsamma lokaler kan den då vara riklig.  
Ringlaven finns även i andra delar av Europa samt i Asien och Nordamerika (Jonsson m. 
fl. 2003). 
 
De senaste åren har artens utbredning minskat och på flera lokaler har den försvunnit. 
Idag är den klassad som sårbar (VU) i rödlistan 2010 (Gärdenfors 2010). Orsakerna 
bakom minskningen är troligen flera: Till exempel direkt habitatförstörelse i form av 
avverkningar eller gallringar, försämrad habitatkvalitet till följd av åtgärder i omgivande 
marker samt luftföroreningar (Jonsson m.fl. 2003, Moberg m.fl. 1999).   
 
I Dalarna är arten känd från närmare 70 lokaler (Hermansson m.fl. 2008). Flera av dessa 
är inventerade av länsstyrelsen under 2006 och 2007. Några populationer inventerades 
även på åttio- och nittiotalet, men då med en annan metodik (Oldhammer 1996). 
 
Arten har inventerats av Gävleborgs länsstyrelse under perioden 1996 – 2002. Resultaten 
visar att antalet ringlavsbålar har minskat på åtta lokaler och ökat på elva. Gemensamt för 
de lokaler där arten minskat är att de har varit små redan från början (färre än 150 bålar). 
Flera av lokalerna uppvisade ingen försämrad habitatkvalitet (Jonsson m. fl. 2003).  

Syfte och hypoteser 
Detta arbete är en del i miljöövervakningen av ringlav och syftar till att kartlägga 
förändringar och strukturer i lavpopulationerna. Jag har studerat dels den totala 
förändringen i antalet lavbålar och storleksklasser över tid och dels skillnader mellan de 
olika lokalerna för åren 2006-2007 och 2012. Vidare beskrevs växtplatserna och i 
omgivningen undersöktes om några ingrepp gjorts i senare tid. På så vis kunde eventuella 
förändringar och utdöenden i populationen relateras till den omgivande miljö, som t.ex. 
ändrad markanvändning. 
 
Följande hypoteser prövas:  
1) Ringlaven har förändrats i antal mellan inventeringsåren i de två länen. 
2) Populationsstorleken har betydelse för förändringen; provytor med färre än 150 bålar 
har minskat mer än övriga provytor. 
3) Provytor som fått försämrad kvalitet som en följd av skogsbruk i omgivningen har 
minskat mer än övriga provytor. Sådana ytor antas även ha en högre andel nekrotisk bål 
och en sämre båltillväxt. 
4) Det finns en skillnad i populationsstruktur mellan provytor som ökat och minskat. 
5) Antalet värdträd utanför en provyta har en positiv inverkan på antalet nytillkomna 
ringlavar inom provytan. 
 
Därutöver undersökte jag förekomsten av stokastiska respektive deterministiska 
utrotningar från enskilda träd. Med deterministisk utrotning avses när samtliga ringlavar 
försvinner på grund av att värdträdet försvinner. Med stokastisk utrotning avses när 
samtliga ringlavar försvinner från ett värdträd, men trädet lever vidare. Därefter 
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undersökte jag om dessa två typer av utrotningar har haft någon effekt på den totala 
förändringen.  
 
Vidare testas om de finns en skillnad i lavtillväxt mellan inventeringstillfällena samt om 
det finns ett samband mellan ett värdträds brösthöjdsdiameter och medelantalet ringlavar 
på trädet. 

Metod 

Studieområde 
Ringlavspopulationer i Dalarna och Gävleborgs län studerades (Figur 3). Sexton provytor 
i Dalarnas län som inventerades 2006-2007 återinventerades under juni och juli 2012. 
Datat från sjutton av de provytor som inventerades av länsstyrelsen i Gävleborgs län 
under perioden 1996-1997 och som återinventerade 2002 inkluderades även i vissa 
analyser. 
 
 
 

 
 

Figur 3. Provytornas läge i Dalarnas och Gävleborgs län 
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Datainsamling  

Kartering av provytor 

Storleken på provytorna var 10 gånger 20 meter. Karteringen av provytorna följde samma 
metodik som vid inventeringen 2006-2007 och vid inventeringen i Gävleborgs län. I var 
och en av de sexton provytorna i Dalarnas län inventerades alla träd grövre än 1 cm i 
brösthöjdsdiameter samt alla mindre träd och buskar som hade ringlav och var över 20 
cm höga. För varje träd noterades trädslag, höjd, vitalitet och diameter. Höjd mättes med 
ögonmått till närmaste dm. Trädens vitalitet mättes på en skala 0 till 2 där 0 = levande, 1 
= halvdöd och 2 = död. Träddiametern mättes med en klave till närmaste cm. 
 
På träd med ringlavsförekomst räknades alla ringlavsbålar till 2,5 meter upp på trädet. 
Lavbålarna mättes till närmaste cm med tumstock och delades in i storleksklasserna: 0-2 
cm (antogs vara nyetableringar), 2-5 cm (små), 5-10 cm (mellanstora) samt > 10 cm 
(stora). De två längsta bålarna på varje träd mättes för att få ett mått på tillväxt mellan 
åren. För varje specifik lavbål noterades hur stor del som var nekrotisk. Andel nekrotisk 
bål räknades sedan ut för varje provyta. 

Kartering av omgivningen 

Från varje provytas hörn utgick två 50 meter långa transekter. År 2006-2007 inventerades 
samtliga träd som låg två meter från transekterna på ömse sidor (Figur 4). På grund av 
tidsbrist återinventerades inte transekterna 2012 men resultatet från tidigare år 
inkluderades i vissa analyser. 
 
Under inventeringen 2012 kartlades provytornas omgivning med avseende på 
förändringar i markanvändning som kunde tänkas påverka ringlaven negativt. 
Omgivningen definierades som området femtio meter ifrån provytan i samtliga riktningar 
(streckat område i Figur 4). I detta område noterades det om gallringar, avverkningar eller 
dikningar skett sedan senaste inventeringstillfället. Där så var fallet antogs att även 
provytan blivit utsatt för störning. Störning användes sedan som faktor i de statistiska 
analyserna. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Provytan (mörkgrön yta) är 10 gånger 20 meter med 50 meters-transekter från varje hörn. 

Omgivningen definierades som det ljusgröna området inom den streckade linjen. 
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Dataanalyser 

För att testa om ringlaven har förändrats i antal mellan de två inventeringstillfällena 
användes ANCOVA (analysis of covariance). I analysen sattes populationsstorlek vid 
inventeringstillfälle 1 som co-variabel och populationsstorlek vid inventeringstillfälle 2 
som responsvariabel. Därefter jämfördes linjens lutning och skärningspunkt med en 
regressionslinje, som representerade ”ingen förändring” (lutningen 1). 
 
I studien jämfördes effekten av två sorter av utrotning av ringlav från individuella träd. 
Dels deterministisk (som en följd av att värdträdet faller) och dels stokastisk (som en 
följd av att ett värdträd avkoloniseras men står kvar). De två sorternas betydelse för den 
totala populationsförändringen testades med ANCOVA. Två regressionslinjer - som 
representerade hur provytorna skulle ha förändrats om stokastisk respektive 
deterministisk utrotning ignorerades - jämfördes i lutning och skärningspunkt. För att 
uppfylla kraven på normalfördelning utfördes samtliga ANCOVA-analyser på log-
transformerad data. 
 
I de provytor där båda sorterna av utrotning förekom beräknades hur stor del av den 
negativa förändringen respektive sort utgjorde.  

För att testa om provytor vars omgivning blivit påverkad av skogsbruk sedan den senaste 
inventering minskat mer i populationsstorlek än övriga användes envägs-ANOVA. I 
analysen sattes störning som faktor och förändring i antal bålar som responsvariabel. 
Analysen utfördes enbart på de 16 ytorna i Dalarna. Responsvariabeln log-
transformerades för att normalapproximeras. Envägs-ANOVA användes även för att testa 
om störda provytor hade högre andel nekrotisk ringlavsbål samt om störda ytor hade en 
lägre båltillväxt. Andelen nekrotisk ringlavsbål rankades för att uppnå kravet på 
normalfördelning.  
 
För att testa om provytor med färre än 150 ringlavsbålar (i fortsättningen kallade riskytor) 
minskat mer än övriga provytor användes tvåvägs-ANOVA. I analysen användes riskyta 
och län som faktorer och förändring som responsvariabel. Responsvariabeln log-
transformerades.  

För att undersöka om provytor som ökat respektive minskat skiljde sig åt i 
populationsstruktur samt om det fanns en skillnad i populationsstruktur mellan länen 
gjordes flervägs-ANOVA. I analysen sattes län, förändring (ökning/minskning) och 
storleksklass som faktorer. Andelen bålar i respektive storleksklass år 1 sattes som 
responsvariabel efter arcsin-transformering. Ett likadant test utfördes med skillnaden att 
andelen bålar i respektive storleksklass år 2 sattes som responsvariabel. Signifikanta 
skillnader mellan storleksklasser testades med ett Tukey test. 

För att se vilken inverkan det omgivande landskapet hade på dynamiken i provytan 
gjordes två regressionsanalyser med antal nytillkomna ringlavsbålar och den totala 
förändringen inom provytorna som responsvariabler, och antalet värdträd utanför 
provytan som förklarande variabel. Regressionsanalysen utfördes på rankade data för att 
uppnå normalfördelning.  
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Längdtillväxten mättes som förändringen i medelvärde för de två längsta bålarna i varje 
provyta. För att se om det finns en skillnad i lavbålarnas längdtillväxt mellan gjordes ett 
parat t-test. En regressionsanalys gjordes för att undersöka sambandet mellan ett 
värdträdens brösthöjdsdiameter och antal ringlavar på trädet. 
 
Alla statistiska analyser och transformeringar har utförts i statistikprogrammet Minitab 
15. 

Resultat 

Förändring i antal bålar 
Tretton av de sexton provytorna i Dalarnas län hade minskat i populationsstorlek mellan 
inventeringsperiod 1 ( år 2006-2007) och inventeringsperiod 2 ( år 2012) . En ANCOVA 
visade att antalet ringlavsbålar i de undersökta provytorna totalt sett hade minskat något 
mellan de två perioderna (F1, 29 = 4.24, P = 0,048, Figur 5).  
 

 
 

Figur 5. Regressionslinje för förändringen av antalet ringlavsbålar i de 16 provytorna i Dalarnas län 

(svart heldragen linje) samt regressionslinje som representerar ingen förändring (röd heldragen linje med 

lutning 1). 95 %-iga konfidensintervall för linjens lutning och skärningspunkt anges med streckade svarta  

linjer.  

 
I Gävleborgs län hade sju av de sjutton provytor som analyserades minskat i 
populationsstorlek mellan inventeringsperiod 1 (år 1996-1997) och inventeringsperiod 2 
(år 2002). En ANCOVA visade att det totalt sett inte fanns någon skillnad i antalet 
ringlavsbålar mellan de två perioderna (F1, 31= 2,5, P = 0,124, Figur 6).   
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Figur 6. Regressionslinje för förändringen av antalet ringlavsbålar i de 17 provytorna i Gävleborgs län 

(svart heldragen linje) samt regressionslinje som representerar ingen förändring (röd heldragen linje med 

lutning 1). 95 %-iga konfidensintervall för linjens lutning och skärningspunkt anges med streckade svarta 

linjer  

Populationsstorlekens betydelse för förändringen 
När samtliga ytor i Dalarnas och Gävleborgs län analyserades hade provytor med färre 
150 bålar (riskytor) minskat mer än övriga ytor. (F1, 29 = 5,09, P = 0,032). Det fanns dock 
en signifikant interaktion mellan län och riskyta (F1, 29 = 5,70, P = 0,024) vilket indikerar 
att de fyra grupperna förändrats olika i de två länen (Tabell 1). Ett Tukey test visade att 
denna skillnad berodde på att provytorna med fler än 150 bålar i Gävleborgs län skiljde 
sig signifikant från övriga tre grupper och hade ökat (P = 0,004, Figur 7). I Dalarnas län 
fanns ingen skillnad i förändring mellan riskytor och övriga ytor, båda hade minskat 
ungefär lika mycket (Figur 7).  

 

Figur 7. Visar skillnaden i medelvärde (± standardfelet) mellan provytor med färre än 150 ringlavsbålar 

(riskytor) och provytor med fler än 150 bålar för Dalarnas och Gävleborgs län. 
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Tabell 1. Resultaten av tvåvägs-ANOVA som användes för att testa om riskytor I Dalarnas och Gävleborgs 

län minskat mer sett till antalet ringlavsbålar  jämfört med övriga ytor, samt om det fanns en interaktion 

mellan riskyta och län. 

Faktor Frihetsgrader Förändring antal bålar 
  F P 

Effekt    
  Riskyta 1 5,09 0,032 
  Län 1 3,75 0,062 
Interaktion    
  Riskyta * län 1 5,70 0,024 
Error 29   

Effekterna av skogsbruk i omgivningen 
I Dalarnas län hade tre av sexton ytor blivit störda genom skogsbruk sedan senaste 
inventeringsperioden. De tre provytorna hade alla minskat i populationsstorlek och 
medelförändringen för dessa ytor var -22 %. Motsvarande värde för de övriga tretton 
ytorna var -7 %. En envägs-ANOVA visade dock att skillnaden i minskning inte är 
statistiskt signifikant (F1, 14 = 1,13, P= 0,306, Figur 8).  
 

 
Figur 8. Visar förändring i antal bålar av ringlav (medelvärde ± standardfelet) mellan störda och ostörda 

provytor i Dalarnas län.   

 
 
Vad gäller andelen nekrotisk bål hade de tre störda ytorna ett medelvärde på 7 %. 
Motsvarande värde för de övriga 13 ytorna var 1 %. En envägs-ANOVA visade dock att 
skillnaden inte är statistiskt signifikant (F1, 14 = 3,26, P = 0,093). Inte heller hade de störda 
ytorna en sämre bålltillväxt (F1, 14 = 1.69, P = 0,215).  

Populationsstrukturens betydelse 
De olika provytorna uppvisade en variation i hur mycket de hade ändrats i 
populationsstruktur mellan inventeringsperioderna (Figur 9 a-b). Det fanns dock ingen 
interaktion mellan storleksklass och förändring (F3,116 = 1,46, P = 0,230), vilket innebär 
att de provytor som minskat i populationsstorlek inte skiljde sig i populationsstruktur från 
de provytor som ökat (tabell 2).  
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Dalarnas län 

 
 

 

 

 

 

Gävleborgs län 

 
 

Figur 9. Andelen ringlavsbålar i de olika storleksklasserna vid inventeringsperiod 1 och 2 för varje provyta 

i Dalarnas respektive Gävleborgs län. 
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Tabell 2. Resultat från en flervägs-ANOVA som användes för att testa om de två länen hade olika 

populationsstrukturer, samt om provytor som minskat hade en annorlunda populationsstruktur jämfört med 

provytor som ökat. Analysen utfördes på populationsstrukturen vid inventeringsperiod 1 och 2. 

Faktor 

 
Frihetsgrader 
 

Andel bålar i klasserna 
(inventeringsperiod 1) 

Andel bålar i klasserna 
(inventeringsperiod 2) 

  F P F P 
 Storleksklass 3 13,53 0,000 29,39 0,000 
 Förändring 1 0 0,989 0 0,976 
 Län 1 0 0,949 0 0,988 
Interaktioner      
Storleksklass* 
förändring 3 1,46 0,230 0,45 0,717 
Storleksklass* 
län 3 19,41 0,000 18,66 0,000 
Error 116     
 
Det fanns en signifikant interaktion mellan storleksklass och län vilket visar på en 
skillnad i populationsstruktur mellan de två länen  (F3, 116 = 19.41, P = 0.000). Ett Tukey-
test visade att skillnaden var att Dalarnas län hade en signifikant lägre andel bålar i 
storleksklassen små (P = 0.004) och en högre andel stora (P = 0.006). Denna skillnad i 
populationsstruktur mellan länen var likadan vid inventeringsperiod 1 och 2 (figur 10 a-
b). 
 
                      Dalarnas Län                                                             Gävleborgs län 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Medelvärdet av andelen ringlavsbålar (± standardfelet) i de olika storleksklasserna (1= 

nyetableringar, 2= små, 3 = mellan, 4 = stora) vid inventeringsperiod 1 (svarta punkter) och vid 

inventeringsperiod 2 (röda koner för Dalarnas respektive Gävleborgs län. 
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Omgivningens betydelse 
Antalet ringlavsträd längs med 50-meterstransekterna hade en signifikant effekt på antalet 
nytillkomna ringlavsbålar i en provyta (P = 0,005) samt på förändringen av antalet bålar i 
en provyta (P = 0,015, Figur 11a-b).  

 
Figur 11. (a) Sambandet mellan antalet  ringlavsbålar som tillkommit till  provytan sedan första 

inventeringsperioden och antalet värdträd längs med 50-meterstransekterna (R² = 23 %). Varje punkt är en 

provyta. (b) sambandet mellan den procentuella förändringen i en provyta och antalet värdträd längs med 

50-metertransekterna (R² = 18 %). Varje punkt är en provyta.  

Deterministisk och stokastisk utrotning från enskilda träd 
Såväl stokastisk (bålar försvunna utan att träd fallit) som deterministisk utrotning (bålar 
försvunna p.g.a. trädfall) förekom på trädnivån. Totalt inträffade 73 stokastiska 
utrotningar vilket innebar en minskning med 221 ringlavsbålar och ett medelvärde på 3,0 
bålar per träd. Antalet deterministiska utrotningar var 19 och innebar en minskning med 
439 ringlavsbålar och ett medelvärde på 23 ringlavsbålar per träd (tabell 3).   
 
Tabell 3. Sammanställning av förekomsten av stokastiska och deterministiska utrotningar. För vardera slag 

av utrotning visar tabellen: 1) antalet förekomster 2) hur många ringlavsbålar som förvann totalt  3) 

medelvärdet av antalet förvunna ringlavsbålar per träd 4) hur många provytor den förekom i.  

Typ av 
utrotning 

Antal 
träd 

Antal 
bålar 

Medelvärde av 
antalet försvunna 
bålar per träd  

Antal provytor med 
förekomst av 
respektive utrotning 

Stokastisk 73 221 3 30 
Deterministisk 19 439 23 12 

 
I provytor där båda slagen av utrotning förekom utgjorde den deterministiska 29 % (± 10 
%) och den stokastiska 7 % (± 3 %) av den negativa populationsförändringen inom 
provytan. 
 
På den totala minskningen, det vill säga sett över samtliga provytor, syntes ingen effekt 
av de två slagen av utrotning. Inte heller fanns någon signifikant skillnad dem emellan. 
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Lavtillväxt och brösthöjdsdiameter 
Ett parat t-test visade att det inte fanns någon skillnad i lavtillväxt mellan åren (t = -1,02, 
P = 0,326).  
 
Förhållandet mellan medelantalet ringlavsbålar på ett träd och trädets brösthöjdsdiameter 
förklarades med en polynomregression av andra graden (Figur 12, P= 0,034). Antalet 
bålar per träd ökar till en brösthöjdsdiameter på ca 20 cm. För träd med större diametrar 
är antalet bålar mindre eller lika. 
 

 
Figur 12. Visar sambandet mellan medelantalet ringlavsbålar på värdträden och deras diameter i 

brösthöjd, där varje punkt är ett träd (R² = 20 %). 

Diskussion 

Populationsstorlekens betydelse 
Resultaten visar att populationsstorleken har betydelse för förändringarna inom en 
provyta. För det första har provytor med få ringlavsbålar minskat mer än övriga ytor. För 
det andra är antalet värdträd i omgivningen positivt korrelerat dels med antalet 
nytillkomna ringlavsbålar i provytan, och dels med förändringen i provytan (figur 11 a, 
b). Att populationsdynamiken hos ringlaven på detta vis är beroende av 
populationsstorlek och omgivande landskap stämmer överens med andra studier på 
epifytiska lavar (Johansson m.fl. 2012 och Öckinger m.fl. 2010).  
 
Att riskytor minskat mer än övriga ytor tyder på att det är stokastiska processer som 
ligger bakom minskningen här. Jag tolkar det så eftersom små populationer är extra 
känsliga för demografisk, miljömässig och genetisk stokastisitet (Gaines m.fl. 1992a). 
Alla riskytor utom en har dessutom varit skonade från deterministisk utrotning i form av 
trädfall, vilket stödjer antagandet att riskytor främst minskat som en följd av stokastisitet 
(se mer nedan under rubriken Deterministiska och stokastiska utrotningar). 
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Skillnad mellan länen 
Gemensamt för de två länen är att för riskytor har populationsstorlekarna minskat. I 
Dalarna har dock alla provytor utom två minskat. Populationsstorleken förklarar med 
andra ord bara delar av minskningen av ringlav i Dalarnas län. Med tanke på sambandet i 
figur 11 a, b är en möjlig förklaring till denna skillnad mellan länen att ytorna i Dalarna 
hade färre värdträd utanför ytan (35 stycken) jämfört med motsvarande ytor i Gävleborg 
(64 stycken, tabell 4). Det är också möjligt att skillnaden beror på andra faktorer som till 
exempel olika natur- och väderförhållanden mellan länen och/eller att det är olika 
inventeringsperioder som jämförs mellan länen. 
 
Tabell 4. En summering av hur många ytor som var riskytor och icke-riskytor i de Dalarnas och 

Gävleborgs län, samt medelvärdet av antalet bålar i respektive yta och hur många värdträd de hade i 

omgivningen.   

Grupp Antal 
provytor 

Antal värdträd i omgivningen 
(medelvärde ± SE) 

Antal bålar i ytan 
(medelvärde ± SE) 

Dalarna > 150 bålar 11 35 ± 11 629 ± 156 
Gävleborg > 150 bålar 11 64 ± 15 545 ± 89 
Dalarna < 150 bålar 5 13 ± 7 100 ± 14 
Gävleborg < 150 bålar 6 11 ± 4 95 ± 10 

Påverkan av skogsbruk 

Antal bålar 

I Dalarnas län har tre provytor blivit påverkade av skogsbruk sedan inventeringen 2006-
2007. I omgivningen till dessa har det gallrats och/eller avverkats. En direkt följd av detta 
är att värdträd och potentiella värdträd i omgivningen har försvunnit. De tre ytorna har 
alla minskat men minskningen skiljer sig inte signifikant från övriga provytor (Figur 8).  
 
Samtliga av de 16 provytor som inventerats ligger i mindre skogspartier som skonats från 
skogsbruket, men 10 av dem ligger mindre än 100 meter från hyggen eller ungskog. 
Ringlavslokalerna kan, som ett resultat av detta, antas ha påverkats negativt under årens 
lopp (såväl i yta som i populationsstorlek). Resultaten i denna undersökning visar på 
betydelsen av ett sammanhängande landskap och risken med en liten populationsstorlek. 
Därför är det rimligt att anta att avverkningar i anslutning till ringlavslokalerna inte bara 
har påverkat ringlaven negativt, utan gör så också idag. Det skulle innebära att flera av 
områdena bär på en utdöendeskuld. Något som i sådana fall förklarar minskningen hos 
provytor som varken är riskytor eller blivit utsatta för störning. Det är dock viktigt att 
fortsätta att följa utvecklingen hos arten för att skilja naturliga årsvisa variationer i 
populationerna från långsiktiga populationstrender. 

Bållängd och nekros 

Lavar har inte några skyddsmekanismer mot uttorkning. För att fotosyntesen och 
metabolismen ska fungera är de därför beroende av en stabil fuktighetsnivå (Conti och 
Cecchetti 2001, Lidén 2009). Efter förändringar i omgivningen kan lavar få försämrad 
förmåga att producera klorofyll och en reducerad tillväxthastighet (Hedenås och Ericsson 
2003). Därför är det möjligt att förändringar i miljön som påverkar luftfuktigheten (t.ex. 
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skogsbruk) kommer till uttryck, inte som minskning i antalet bålar, utan som försämrad 
båltillväxt eller som nekros. 
 
Denna undersökning visar att det inte finns en skillnad i bålltillväxt mellan åren. Inte 
heller skiljer sig störda provytor från övriga ytor vad gäller båltillväxt eller andel 
nekrotiska bålar. Det går därför inte att avgöra om störning har haft någon effekt på dessa 
två variabler. Att bållängden inte ökat mellan inventeringsåren kan bero på att 
väderförhållandena skiftat mellan inventeringsåren. Det kan också bero på lavarnas 
långsamma tillväxt.  
 
Vad gäller andelen nekrotisk bål så har störda ytor i snitt en högre andel ( 7% jämfört 
med 1%), men skillnaden är inte signifikant. En jämförelse mellan de två åren avseende 
andelen nekrotisk bål är tyvärr inte möjlig då datat från 2006-2007 inte är komplett. 
 
Tillväxtförändringen är ett mått på förändringen i medelvärde för de två längsta bålarna i 
varje provyta. För att få en mer tillförlitlig tillväxtanalys föreslår jag att man istället 
jämför lavens totala medelbållängd i varje provyta. Till skillnad från år 2006-2007 mättes 
år 2012 den exakta längden av varje lavbål innan de delades in storleksklasser. Detta 
möjliggör en sådan tillväxtanalys om samma procedur upprepas nästkommande 
inventeringsperiod.   
 
Det vore också intressant att noggrannare undersöka vilken effekt faktorer som 
luftfuktighet, luftföroreningar och solinstrålning har på båltillväxt och nekros. En sådan 
undersökning kräver dock mer detaljerade data från växtplatserna. 

Deterministiska och stokastiska utrotningar 
Ett flertal studier (till exempel Caruso m.fl. 2010, Snäll m.fl. 2005) har undersökt 
betydelsen av stokastisk respektive deterministisk utrotning hos epifyter. I många fall 
visar resultaten att stokastisk utrotning är negligerbar. Istället är det deterministiska 
utrotningar som är den slutgiltiga orsaken till epifyters utdöenden. 
 
I denna studie undersöktes en sort av stokastisk utrotning (avkoloniserade värdträd) och 
en sort av deterministisk utrotning (fallna värdträd). Stokastisk utrotning var vanligast. 
Den inträffade på 221 träd och förekom i 30 provytor. Deterministisk utrotning var 
mindre vanlig och inträffade 19 gånger och förekom i 12 provytor (Tabell 4). I de 
provytor där båda typerna förekom utgjorde deterministisk utrotning 27 % av den totala 
minskningen medan stokastisk utgjorde 7 %. Jag tolkar detta som att på provytenivå är 
deterministiska utrotningar (trots att de är mer sällsynta) en mer betydelsefull drivkraft än 
stokastiska. 
 
På en större skala (dvs. sett över samtliga provytor) går det dock inte att visa att någon av 
de två sorterna av utrotning har haft någon signifikant effekt på populationsförändringen. 
Det tyder på att mellan inventeringsperioderna har varken fallna värdträd eller 
avkolonisering av värdträd varit huvudsakliga faktorer bakom minskningen. Istället är det 
troligt att förändringar på delar av befintliga värdträd varit en mer betydelsefull drivkraft. 
Då ringlaven fäster löst på stammar och grenar är det sannolikt att värdträd förlorar delar 
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av sin ringlavsförekomst som en följd av vind och möjligen betning, men också genom 
att grenar och bark (särskilt på döda eller döende värdträd) faller till marken.  
 
Det finns med andra ord ett flertal processer bakom minskningen, och betydelsen av varje 
process är avhängig lokalspecifika förhållanden. Det handlar bland annat om andel döda 
och döende träd, vindexponering och slumpmässiga faktorer.   

Populationsstruktur 
Det finns en skillnad i populationsstruktur mellan länen. Provytorna i Dalarnas län har 
färre bålar i storlekslassen små och fler i storleksklassen stora. Orsaken till (och 
betydelsen av) denna skillnad är svår att utröna. Att som i Dalarnas län ha en högervriden 
populationsstruktur skulle kunna vara ett tecken på en åldrande population med dålig 
nyrekrytering. Å andra sidan skulle en hög andel stora bålar kunna vara ett tecken på 
gynnsamma växtförhållanden. Då ringlaven huvudsakligen sprids via fragmentering är 
det också möjligt att det främst är de stora bålarna som fragmenteras, och att det 
följaktligen är de som bidrar mest till nykolonisering.  
 
Det faktum att provytor som ökat inte skiljer sig från dem som minskat vad gäller 
populationsstruktur gör det svårt att säga vilken betydelse populationsstrukturen har för 
dynamiken inom en provyta. 
 
Vid en granskning av Figur 9a och b framgår att förändringen av andelen bålar i de olika 
storleksklasserna mellan åren varierar mellan de olika ytorna. Troligen beror detta på att 
slumpmässiga förändringar inte verkar jämnt över de olika storleksklasserna. T.ex. är det 
sannolikt att stormar drar med sig en högre andel stora bålar än små. Det kan också vara 
så att trädfall av ren slump enbart drar med sig nyetableringar. 
 
För att få en bättre förståelse för betydelsen av populationsstrukturen krävs det troligen 
data från en längre tidsperiod. Då skulle det bli möjligt att separera de verkliga effekterna 
av populationsstrukturen från dem som beror av miljömässig stokastisitet och 
deterministiska skeenden. 
 
Utöver detta vore det intressant med mer djuplodande studier av enskilda lavindivider, 
samt att utreda vad som är en nyetablering, till exempel genom att undersöka storleken på 
nytillkomna bålar. Om än intressanta så är det tidskrävande studier. 

Brösthöjdsdiameter 
Då ringlav lever i fuktiga miljöer och vatten hämmar trädtillväxt är ringlavens värdträd 
ofta senvuxna. Mina resultat visade att ringlav förekom på träd från noll till fyrtio cm i 
brösthöjd, men att allra flest lavar fanns på träd med en brösthöjdsdiameter på 20 cm 
(figur 11). Denna preferens för senvuxna träd kan ha gynnat ringlaven på så vis att träd 
av klena dimensioner inte är intressanta att göra virke av och därför skonats från 
avverkning. Å andra sidan har antalet senvuxna träd minskat som en följd av den 
utdikning av skogsmarker som skett under de två senaste århundradena, och vars syfte 
varit att öka just trädtillväxten och vireksuttaget. 
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Slutsatser och betydelse för naturvårdsarbetet 
I denna undersökning har jag visat att ett sammanhängande landskap med gott om 
värdträd gynnar ringalven. Likaså har jag visat på att risken för utdöenden är större för 
små populationer. Jag har också lyft fram några av de processer som påverkar 
populationsdynamiken. Resultaten har betydelse för det praktiska naturvårdarbetet. De 
visar att det krävs rejäla buffertzoner runt kända ringlavslokaler samt på vikten av att alla 
potentiella ringlavsträd sparas runt en lokal. Därför är det viktigt att personer med 
naturvårdkompetens anlitas vid gallringar eller dylika ingrepp i närheten av 
ringlavslokaler, dels för att kunna utföra en ändamålsenlig generell miljöhänsyn och dels 
för att kunna bedöma vad som är potentiella värdträd. 
  
Det finns en stor variation mellan provytorna. Det understryker vikten av fortsatta 
inventeringar av ringlav och studier av förhållandena på växtplatserna. På så vis kan man 
få långtidsdata som kan tydliggöra de bakomliggande orsakerna till eventuella 
förändringar.  Inventeringar är också viktiga för att finna nya lokaler med ringlav. Vid 
sådana riktade inventeringar anser jag det lämpligt att börja i omgivningarna till redan 
befintliga lokaler för att i första hand skydda närliggande sub-populationer. Genom att 
skydda lokaler med ringlav skyddar man också områden som generellt sett har höga 
naturvärden. 

Tack! 
Stort tack till Brita Svensson och Urban Gunnarsson för bra handledning. Tack Olle 
Kellner och Thomas Troschke på Länsstyrelsen i Gävleborg för lärorika fältdagar, våren 
2012. Jag tackar Rut Svahn för trevligt boende i Orsa och Lovisa Kroon för hjälp med 
figurer. Slutligen, tack Love Johansson för fältassistans.  
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Bilaga 1 
 
Tabell 5. Sammanställning av data sorterad efter antalet ringlavar i provytan vid tillfälle 1. För Dalarnas 

län är inventeringsperiod 1 åren 2006-2007 och inventeringsperiod 2 är året 2012. För Gävleborgs län är 

åren för de olika inventeringsperioderna 1996-2007 och 2002. 

 
Antal 

bålar vid 
tillfälle 1 

Antal 
bålar vid 
tillfälle 2 

Förändring 
% 

Antal 
värdträd vid 

tillfälle 1 

Antal 
värdträd vid 

tillfälle 2 
Värdträd i 
omgivning Län 

1678 1440 -14.2 30 38 61 Dalarna 
1147 1000 -12.8 26 33 27 Dalarna 
1129 1054 -6.6 23 22 105 Dalarna 
1059 1253 18.3 30 48 89 Gävleborg 
862 1132 31.3 18 21 28 Gävleborg 
805 769 -4.5 19 19 31 Dalarna 
787 761 -3.3 28 31 36 Dalarna 
704 970 37.8 28 34 66 Gävleborg 
666 941 41.3 42 40 52 Gävleborg 
659 795 20.6 21 26 22 Gävleborg 
622 512 -17.7 28 25 84 Gävleborg 
584 502 -14.0 43 41 9 Gävleborg 
396 411 3.8 25 29 0 Dalarna 
273 472 72.9 32 44 191 Gävleborg 
264 252 -4.5 21 27 5 Dalarna 
222 508 128.8 12 20 16 Gävleborg 
190 177 -6.8 13 12 92 Dalarna 
183 112 -38.8 13 8 1 Dalarna 
181 308 70.2 20 26 80 Gävleborg 
169 121 -28.4 15 16 27 Dalarna 
168 320 90.5 16 15 71 Gävleborg 
167 143 -14.4 4 4 0 Dalarna 
143 78 -45.5 7 9 6 Dalarna 
124 90 -27.4 4 4 6 Gävleborg 
122 99 -18.9 21 15 2 Gävleborg 
119 85 -28.6 6 7 1 Dalarna 
92 59 -35.9 11 5 22 Gävleborg 
90 67 -25.6 12 12 1 Dalarna 
85 82 -3.5 8 10 23 Gävleborg 
84 60 -28.6 6 5 3 Gävleborg 
80 124 55.0 5 5 34 Dalarna 
68 82 20.6 7 7 23 Dalarna 
62 86 38.7 13 14 10 Gävleborg 

 

 


