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Förord

Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i ”Aktionsplan för biologisk 
mångfald” (1995) framhållit vikten av att utarbeta och genomföra åtgärds-
program för hotade arter och biotoper. Åtgärdsprogrammen och deras ge-
nomförande är nu ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade 
miljökvalitetsmålet, Ett rikt växt- och djurliv (prop 2004/05:150 Svenska 
miljömål- ett gemensamt uppdrag) och samtliga sex ekosystemrelaterade mil-
jömål, (prop. 2000/01:1�0 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier). 
Miljömålet slår bland annat fast att antalet hotade arter ska minska med �0% 
till 2015 jämfört med år 2000. Dessutom ska förlusten av biologisk mångfald 
vara hejdad till år 2010. Den sistnämnda målsättningen lades också fast vid 
EU-toppmötet i Göteborg 2001 och världstoppmötet ”Rio+10” i Johannes-
burg 2002. 

Åtgärdsprogrammet för bevarande av grangytterlav (Fuscopannaria ahl-
neri) har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Henrik Hedenås, Umeå 
Universitet. Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på vilka åtgärder 
som behöver genomföras för grangytterlav.

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och pre-
sentation av åtgärder som behövs för att förbättra artens/arternas/biotopens¤ 
bevarandestatus i Sverige under 2007-2011. Åtgärderna samordnas mellan 
olika intressenter, varigenom kunskapen om och förståelsen för arten eller 
biotopen ökar. Förankringen av åtgärderna har skett genom samråd och en 
bred remissprocess där statliga myndigheter, kommuner, experter och intres-
seorganisationer haft möjlighet att bidra till utformningen av programmet. 

Det här åtgärdsprogrammet är ett led att förbättra bevarandearbetet och 
utöka kunskapen om grangytterlav. Det är Naturvårdsverkets förhoppning 
att programmet kommer att stimulera till engagemang och konkreta åtgärder 
på regional och lokal nivå, så att grangytterlav så småningom kan få en gynn-
sam bevarandestatus. Naturvårdsverket tackar alla de som har bidragit med 
synpunkter vid framtagandet av åtgärdsprogrammet och de som kommer att 
bidra till genomförandet av detsamma.  

Stockholm i april 2008

Björn Risinger

Direktör Naturresursavdelningen
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Fastställelse, giltighet,  
utvärdering och tillgänglighet

Naturvårdsverket beslutade 2007-07-03 enligt avdelningsprotokoll N 118-
07, 1 §, att fastställa åtgärdsprogrammet för grangytterlav. Programmet är 
ett vägledande, ej formellt bindande dokument och gäller under åren 2007 
– 2011. Utvärdering och/eller revidering sker under det sista året programmet 
är giltigt. Om behov uppstår kan åtgärdsprogrammet utvärderas och/eller re-
videras tidigare. 

På www.naturvardsverket.se/Documents/bokhandeln/hotadearter.htm kan 
det här och andra åtgärdsprogram köpas eller laddas ned.

www.naturvardsverket.se/Documents/bokhandeln/hotadearter.htm
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Sammanfattning 

Åtgärdsprogrammet för bevarande av grangytterlav (Fuscopannaria ahlneri) 
är ett vägledande dokument för berörda myndigheter och andra aktörers sam-
ordnade insatser för artens bevarande under åren 2007-2011.

Grangytterlav har ett starkt splittrat utbredningsmönster. I Europa före-
kommer den sparsamt främst i Norge, men även i Sverige. Utanför Europa 
förekommer grangytterlaven sällsynt i Nord-Amerika, Grönland, och nordös-
tra Asien.

Arten är i Sverige klassad som akut hotad. Grangytterlav är troligen natur-
ligt sällsynt i Sverige. I Sverige har arten endast noterats på fyra lokaler varav 
den i dagsläget återfinns på tre av lokalerna. Det finns idag �90 kända bålar 
som sammanlagt täcker en yta av ca 412 cm2 fördelat på totalt fem block.

På de tre aktuella lokalerna i Sverige växer grangytterlav i sippervatten-
stråk på blockväggar i sydsluttningar. Gemensamt för lokalerna är att den 
omgivande skogen är relativt gles och oskiktad, vilket gör att grangytterlaven 
tidvis utsätts för direkt solinstrålning.

Framtidsutsikterna för populationerna av grangytterlav ser stabila ut. Det 
största potentiella hotet är att någon av lokalerna drabbas av en slumpmässig 
händelse, t.ex. en skogsbrand, som helt eller delvis slår ut den lokala popula-
tionen. Likaså är skogsbruket ett potentiellt hot. Kunskaperna om hur skogs-
bruket påverkar grangytterlavens livsbetingelser är dock bristfällig.

Vi vet egentligen alldeles för lite om grangytterlavens biologi för att kunna 
uttala oss om hur stor den totala grangytterlavpopulationen egentligen bör 
vara för att den skall ha en rimlig möjlighet att bevaras i Sverige i ett längre 
perspektiv. Eftersom det i dagsläget inte finns någon direkt påtaglig hotbild 
mot artens fortlevnad, föreslås inga omedelbara åtgärder för att gynna bestån-
dets utveckling. Tills vidare föreslås i stället att populationens utveckling noga 
följs genom ett övervakningsprogram samt att artens växtlokaler säkerställs. I 
övrigt inriktas åtgärdsprogrammet på att göra kompletterande undersökning-
ar rörande artens biologi och livsmiljökrav. Föreslagna åtgärder är komplet-
terande inventeringar, etableringsförsök samt eventuellt genetiska analyser. 
Detta behövs för att det ska finnas bättre faktaunderlag om biotopvårdande 
och populationsförstärkande åtgärder skulle bli aktuella i framtiden.

De föreslagna åtgärderna, under perioden 2007-2011, beräknas uppgå till 
ca 994 000 SEK., exklusive eventuell kostnad för områdesskydd.
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Summary 

The action plan for the conservation of the lichen Fuscopannaria ahlneri in 
Sweden serves as guidance for the coordinated efforts of the authorities con-
cerned and other actors to conserve the species during the period 2007-2011.

Fuscopannaria ahlneri has a disjunct distribution in the Northern-
Hemisphere. In Europe it is only known from relatively few localities in Nor-
way and Sweden. It also occurs rarely in North-America, Greenland, the eas-
tern part of Russia, South-Chorea, Japan and the northern part of China.

In large parts of its distribution area Fuscopannaria ahlneri is mainly epip-
hytic, growing on different tree species with bark, having relatively low pH. 
However, in Greenland the lichen also grows on mosses and in crevices. It se-
ems to grow mainly in areas with high precipitation, above 1000 mm per year, 
but this does not seem to be a necessary prerequisite since it also is found in 
areas with lower precipitation, as for example in Sweden.

Fuscopannaria ahlneri is in Sweden a saxicolus lichen, which is classified 
as Critically Endangered (CR) in the Swedish Red-List (Gärdenfors 2005). It 
has in total been found at four localities in Sweden, and still prevail at three of 
the localities. It mainly occurs on partly shaded boulder-sides, in south facing 
slopes. These boulders are often inhabited by other rare or threatened lichen 
species. A recent population survey in the three known localities show that 
there are in total about �90 thalli which cover about 412 cm2, on a total of 
five boulders.

The Fuscopannaria ahlneri population in Sweden seems to be stable at the 
moment. However, there might be a few potential threats. First, one of the 
potential threats is that a random catastrophic event, such as a severe forest 
fire, will struck one or more of the localities and causes a decline of that spe-
cific population. Second, forestry might be another potential threat. However, 
today we do not know how different forestry measures will affect the species.

Thus, no action is proposed to favour the species during the following five 
years, since the population does not seem to decline at moment and no ap-
parent threat has been detected at the sites. It is instead suggested that the spe-
cies should be monitored and that the localities should be protected. It is also 
suggested that a more detailed knowledge is needed about the species basic 
ecology, such as habitat prerequisites and establishment ability, in order to be 
able to choose the proper action measures in the future.

The cost for fully implementing this action plan is estimated at approxima-
tely 10� ��5 Euro, excluding the cost to protect the localities.
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Artfakta

Översiktlig morfologisk beskrivning

Beskrivning	av	arten
Grangytterlav (Fuscopannaria ahlneri), synonym Pannaria ahlneri. Grangyt-
terlaven är en liten upp till 2 cm stor bladlav med cyanobakterier (Nostoc) 
(Jørgensen 1978, Moberg & Holmåsen 1990, Krog m.fl. 1994). Loberna är 
upp till � mm breda, flata till konvexa. Loberna mot kanten är något större än 
de mot centrum. Översidan är gråbrun och pruinös mot kanten. Undersidan 
saknar bark men har en tydlig blåsvart förbål som ibland syns utanför bål-
kanten. Soredierna är blågrå och grovkorniga och sitter i välavgränsade soral 
längs kanten på uppböjda lobspetsar. Apothecier saknas i svenskt material. 
Vid tillsättning av reagensen Pd (parafenylendiamin) erhålls ingen färgföränd-
ring (Pd-).

Förväxlingsarter	
Grangytterlav kan främst förväxlas med de rödlistade arterna grynlav (Panna-
ria conoplea) och forsgytterlav (Fuscopannaria confusa).

Grynlavens bål är gråblå till lätt brunaktig. Bålen blir oftast större än gran-
gytterlavens, vanligen upp till 4 cm, även om den kan bli upp till en decimeter 
i diameter. Grynlaven har vanligen konkava lober med isidieliknande soredier 
på ovansidan. Grynlavens lober är till skillnad mot grangytterlaven likstora 
med en otydlig hypothallus. Bålen reagerar Pd+ orange.

Forsgytterlavens rödbruna till blågråa bål är skorplik till formen och bildar 
diffust avgränsade bålar. Loberna är upp till 2 mm breda och saknar till skill-
nad från grangytterlaven pruina. Till skillnad mot grangytterlaven har den ett 
dåligt utvecklat hypothallus. Soredierna är precis som grangytterlavens sore-
dier gråblå, grovkorniga och sitter i välavgränsade soral längs lobkanterna. De 
mycket sällsynta apothecierna är små, upp till 1 mm. Bålen reagerar Pd-.

Bevaranderelevant genetik 

genetisk	variation
Inget är i dagsläget känt kring genetisk variation etc. och därmed inte heller 
något om konsekvenserna för bevarandearbetet.

Biologi och ekologi 

Föröknings-	och	spridningssätt
Grangytterlav sprider sig i Sverige vegetativt med grovkorniga soredier, dvs 
vegetativa spridningsenheter som innehåller både svamp- och cyanobakterie-
komponenterna. På de svenska lokalerna har bålarna rikligt med soredier i 
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bålkanterna (Hedenås personlig observation). Däremot saknas apothecier helt 
i både europeiskt och amerikanskt material. Fertil bål är endast känd från en 
enda kollekt från Japan (Jørgensen 1978).

Kunskaper saknas om grangytterlavens spridnings- och etableringsför-
måga. Erfarenheter från andra studier visar att vegetativt spridda lavarter (dvs 
arter som sprids med soredier, isidier eller fragment) har en förmåga att bygga 
upp relativt stora populationer när de väl har anlänt till en lämplig lokal (se 
Hedenås m.fl. 200� med referenser). Däremot leder de relativt stora sprid-
ningenheterna till att de kan ha problem att sprida sig längre sträckor.

Prestø och Holien (2001) visar i en norsk studie att grangytterlavens årliga 
diametertillväxt vanligen varierar från ingen påvisbar tillväxt till 2 mm till-
växt. Största diametertillväxten var dock hela 10 mm, vilket visar att tillväxt-
potentialen är hög vid gynnsamma förhållanden. Detta antyder att grangyt-
terlav kan ha en relativt snabb populationsdynamik där den efter etablering 
snabbt kan tillväxa och nå reproduktiv mognad, dvs bilda soredier.

livsmiljö
I större delen av sitt utbredningsområde växer grangytterlav i huvudsak 
epifytiskt på olika trädslag med relativt sur bark (ex. Goward & Arsenault 
2000a,b, Prestø & Holien 2001, Rolstad m.fl. 2001). I Norge är grangytter-
laven starkt knuten till tunna grangrenar som finns nära marken i botten av 
raviner (Jørgensen 1978, Rolstad m.fl. 2001). I British Columbia och New-
foundland, Kanada, växer den på grenarna och stammarna på olika barrträd 
(Goward & Arsenault 2000a, b, Christoph Scheidegger personlig kommen-
tar). På Grönland förekommer den mest på mossor, Salix-grenar samt i klipp-
sprickor (Vagn Alstrup personlig kommentar). I Asien är den rapporterad 
och insamlad både från barrträd, lövträd och från en mossig klippa (Moberg 
199�, Thor 2001a, b, Moutchnik & Zavarzin 2005). På utpostlokaler som de 
i Sverige och de två östliga lokalerna i Norge växer grangytterlav på blockväg-
gar (Fact Sheet 199�, Jonsson & Hermansson 2005).

Gemensamt för en stor del av områdena där laven återfinns är att års-
nederbörden är hög, från ca 1000 mm per år och uppåt (Jørgensen 1978). 
Detta verkar dock inte vara ett krav eftersom den även återfinns på lokaler 
med lägre årsnederbördsmängder (Isle Royale 1999, Bromwich m.fl. 1999, 
Semenchenko 200�, Yellowstone 200�). Även i Sverige växer grangytterlav på 
lokaler med lägre årsnederbörd, ca �00-700 mm per år (Raab & Vedin 1995). 
Eventuellt är det ett väldigt speciellt lokalklimat på de nederbördsfattiga lo-
kalerna, men någon närmare undersökning av detta har inte gjorts. På de tre 
svenska lokalerna där grangytterlav fortfarande återfinns växer den på block- 
och klippväggar i sydsluttningar. På flera av dellokalerna blir bålarna tidvis 
utsatta för direkt solinstrålning. Grangytterlaven växer dock inte på de mest 
exponerade klipp- och blockväggarna utan på väggar där omgivande träd tid-
vis skuggar bålarna.

När det gäller kryptogamer finns det i litteraturen många spekulationer 
kring olika lavarters behov av jämn och hög luftfuktighet. Det gäller även 
grangytterlaven (se t.ex. Jørgensen 1978, Fact Sheet 199�, Artfaktabladet 
2005). Cyanobakteriella lavar klarar dock att vara torra och inaktiva under 
perioder (Palmqvist 2000). Nackdelen med att vara uttorkad är att bålen är 
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inaktiv och därmed inte har någon tillväxt och tappar i konkurrens gentemot 
arter som klarar av att vara aktiva vid lägre vattenmängder i bålen. Eftersom 
grangytterlaven är en relativt liten lavart, ≤ 2 cm, torkar den troligen ut re-
lativt lätt och kan därför missgynnas av uttorkning (jmf Gauslaa & Solhaug 
1999). Den mest känsliga fasen är troligen etableringsfasen när de är små och 
därför är än mer känsliga för uttorkning och konkurrens. Efter uttorkning 
kräver grangytterlav vatten i vätskeform för att bli aktiv (Lange m.fl. 198�). 
Detta tillgodoses av direkt nederbörd, men förmodligen även av det sipper-
vatten som tidvis förekommer på växtplatserna. Sippervattnet leder även till 
att bålarna kan behålla sin fuktighet och därmed aktivitet även över kortare 
perioder med torra väderbetingelser. Cyanobakteriella lavar, till vilka grangyt-
terlaven tillhör, tolererar dessutom att vara blöta under väldigt långa perioder 
utan att symbiosen havererar (Palmqvist 2000). 

Precis som Jonsson och Hermansson (2005) påpekar i sin rapport ser gran-
gytterlavens växtplatser och lokaler tämligen ”vardagliga” ut. Gemensamt 
för de tre svenska lokalerna är att den omgivande skogen inte är helt sluten 
utan relativt gles och oskiktad. Orsakerna till detta varierar mellan lokalerna. 
Alla lokaler finns i branter av olika lutning och det finns äldre spår av brand 
och plockhuggning på två av lokalerna. Oavsett orsak så blir inte blocken 
och klippväggarna som grangytterlaven växer på helt skuggade av omgivande 
vegetation. Den lokal i Sverige som verkar särskilja sig när det gäller mikrokli-
matet är lokalen i Jämtlands län där grangytterlav tidigare växte på ett block 
som tidvis inhöljdes i forsdimma.

Lavsamhället på blocken den växer på är ett Parmelia-lavsamhälle (som 
domineras av färglav (Parmelia saxatilis)), men med ett stort inslag av ett fler-
tal cyanobakteriella lavarter. En typisk följeart till grangytterlav är skrovellav 
(Lobaria scrobiculata). Andra vanliga följearter på blocken är skuggblåslav 
(Hypogymnia vittata), lunglav (Lobaria pulmonaria), bårdlav (Nephroma pa-
rile), grynlav (Pannaria conoplea), och korallblylav (Parmeliella triptophylla). 

viktiga	mellanartsförhållanden
Prestø och Holiens (2001) norska rapport indikerar att konkurrensstarka 
lav- och mossarter kan konkurrera ut grangytterlav på grangrenarna. Såväl 
Jørgensen (1978) som det norska artdatabladet, rörande grangytterlav (Fact 
Sheet 199�), spekulerar kring att grangytterlaven därför är hänvisad till de 
tunnare grangrenarna där den är mindre konkurrensutsatt jämfört med kon-
kurrenstrycket på de grövre grenarna. Detta tyder på att den troligen har låg 
konkurrensförmåga även på de svenska växtplatserna där den delar livsmiljö 
med bland annat storvuxna arter som skrovellav (Lobaria scrobiculata). Å 
andra sidan kan den växa på färglav (Parmelia saxatilis) (personlig observa-
tion) och är funnen på döda lavar och mossor (Jonsson & Hermansson 2005, 
personlig observation).

En känd lavparasit på grangytterlav är svampen Paranectria affinis (Grev.) 
Sacc. (Santesson m.fl. 2004). Troligen förekommer även andra lavparasiter 
på grangytterlav, men detta är dåligt utrett. Hur hotet från lavparasiter ser 
ut är inte heller känt, men de bålar författaren såg vid en snabb överblick såg 
relativt oangripna ut (Hedenås personlig kommentar). Detta behöver dock 
utredas mer eftersom lavparasiter kan utgöra ett potentiellt hot mot en lav-
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population även om lavpopulationer sällan är svårt angripna (Hedenås m.fl. 
200� med referenser). 

Lavherbivorers påverkan på artens överlevnadschanser är långt ifrån ut-
redd, men även i det här fallet verkade de bålar författaren såg vid en snabb 
överblick relativt oangripna ut (Hedenås personlig kommentar). Likaså tyder 
studier på, med undantag för lavar som betas av renar, att lavar sällan är hårt 
betade (se Gauslaa 2005 med referenser). 

artens	lämplighet	som	signal-	eller	indikatorart	
Grangytterlav är för sällsynt i Sverige för att kunna användas som en effektiv 
och pålitlig indikator/signalart och för oansenlig för att kunna användas som 
flaggskeppsart.

Utbredning och hotsituation

historik	och	trender
Troligen har grangytterlav åtminstone under överskådlig tid varit sällsynt i 
Sverige. Den borde annars återfinnas i större utsträckning i äldre insamlat ma-
terial. Arten beskrevs först 1978, även om arten har återfunnits i material som 
bland annat G. Degelius och S. Ahlner tidigare samlat i Norden under 19�0-
1950-talet (Jørgensen 1978). Det är dock först efter det att den beskrevs som 
man egentligen har letat efter den och som ett resultat har grangytterlaven 
under åren hittats på allt fler lokaler runt om i världen, om än för det mesta 
sparsamt. Eftersom den beskrevs relativt nyligen och flertalet lokaler därför 
har hittats de senaste 25 åren finns det heller inget historiskt data som anger 
hur vanlig den har varit.

I Sverige är arten på senare år inte återfunnen på lokalen i Jämtlands län 
där arten samlades redan 195� (Degelius 195�). De övriga lokalerna i Sverige 
ser mer stabila ut, exempelvis har den på en av lokalerna funnits på samma 
blockvägg i över 20 år (Jonsson & Hermansson 2005). Av de 2� norska loka-
ler som upptäcktes av S. Ahlner från 19�8 till 1954 och de 4 norska lokaler 
som upptäcktes under 70- och 80- talet så ansågs arten år 199� vara utdöd i 
2� av lokalerna (Fact Sheet 199�). Statusen på ytterligare en lokal är osäker. 
Under början av 90-talet fann man ytterligare 5 lokaler i Norge (Fact Sheet 
199�). Arten har därefter eftersökts på ett stort antal lokaler främst i Trönde-
lag och från 199� och framåt har man funnit arten på åtminstone ytterligare 
29 lokaler om än ofta i låga frekvenser inom ett relativt begränsad geografiskt 
område (Norsk LavDatabas 200�). Trenden har alltså varit att den totala 
grangytterlavpopulationen i Fennoskandien troligen har minskat åtminstone 
fram till mitten på 90-talet, eftersom den dött ut på ett flertal av de lokaler där 
den tidigare påträffats. Den största minskningen i absoluta tal har dock troli-
gen skett i Norge.

Trender i övriga världen är det ännu svårare att uttala sig om eftersom det 
inte finns något data baserat på noggranna uppföljningar. Vagn Alstrup (per-
sonlig kommentar) påpekar att arten troligen har minskat något på Grönland. 
I New Foundland finns det indikationer på att cyanolavar, inklusive grangyt-
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terlav, som växer på balsamgran (Abies balsamea) och svartgran (Picea ma-
riana) minskar (COSEWIC 2002, Scheidegger personlig kommentar). Likaså 
pekar data på att cyanolavar, inklusive grangytterlav, minskar i British Co-
lumbia (Goward & Arsenault 2000a, b).

orsaker	till	tillbakagång
En tänkbar orsak till att grangytterlaven inte längre återfinns på lokalen i 
Jämtlands län är att ån vid växtplatsen reglerades under 1980-talet och att 
mängden forsdimma därmed minskade (Thor & Arvidsson 1999). 

I Sverige känner vi inte till någon annan lokal där arten har försvunnit, 
vilket gör det svårt att uttala sig om möjliga orsaker till en eventuell tillbaka-
gång för arten. En tänkbar orsak kan vara skogsbruksåtgärder som förändrat 
mikroklimatet på lokalerna. Situationen i Norge är något annorlunda jämfört 
med Sverige eftersom grangytterlav främst växer epifytiskt (trädlevande) på 
de norska lokalerna. I Norge leder därför skogsbruket inte enbart till föränd-
rade mikroklimatförhållanden, utan även till att substratet i stor utsträckning 
försvinner. Därför ser man i Norge kalavverkningar som ett av de största 
hoten (Fact Sheet 199�, Rolstad m.fl. 2001, Prestø & Holien 2001). Grangyt-
terlav växer i Newfoundland på balsamgran (Abies balsamea) och svartgran 
(Picea mariana) på vilka även den hotade arten värmlandslav (Erioderma pe-
dicellatum) växer (Scheidegger personlig kommentar). I en utvärderings- och 
statusrapport rörande värmlandslav i Kanada lyfter man fram flera orsaker 
till att cyanobakteriella lavar såsom värmlandslav och grangytterlav har mins-
kat i området, bland annat substratförlust och ändrat mikroklimat på grund 
av skogsbruk, luftföroreningar, skogsbränder, torka och orkaner och att åter-
växten av balsamgran hämmas av älgbete (COSEWIC 2002). Goward and 
Aresnault (2000a,b) pekar även de på bland annat substratförlust och luft-
föroreningar som tänkbara orsaker bakom cyanolavarnas minskning i British 
Columbia.

Vagn Alstrup (personlig kommentar) spekulerar i att minskningen på 
Grönland kan bero på att fårbete leder till att Salix-buskar, på vilka grangyt-
terlav förekommer, betas ned.

aktuell	utbredning
Grangytterlav har ett starkt splittrat utbredningsmönster. I Europa finns den 
endast i Norge och Sverige. I Sverige har grangytterlav endast noterats på fyra 
lokaler (Figur 1). Vid en inventering av kända växtplatser som genomför-
des år 2005 återfanns grangytterlav på tre av lokalerna, två i Västerbottens 
län och en i Norrbottens län (Artfaktabladet 2005, Jonsson & Hermansson 
2005). Arten är dock inte återfunnen på lokalen i Jämtlands län, trots ett 
flertal eftersökningar (Artfaktabladet 2005, Jonsson & Hermansson 2005). I 
Norge har grangytterlaven påträffats främst i Nordland och Tröndelag (Fact 
Sheet 199�, Norsk LavDatabas 200�).
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Figur 1. Idag kända lokaler för grangyt-terlav i Sverige. Fyllda cirklar motsvarar lokaler där grangyt-
terlav återfanns vid en inventering år 2005. Den ofyllda cirkeln markerar fynd tidigare än 2005. 

Utanför Europa förekommer grangytterlaven sällsynt i Nord-Amerika. Den är 
rapporterad från spridda lokaler längs bergskedjan Appalacherna, från Maine 
i norr till S. Georgia i söder (Jørgensen 1978, Nash III 1981). Den är även 
rapporterad från Newfoundland (COSEWIC 2002, Scheidegger personlig 
kommentar). Längs Stilla havskusten förekommer den i British Columbia och 
sydöstra Alaska (Jørgensen 1978, Goward m.fl. 1994, Goward 199�, Geiser 
m.fl. 1998, Goward & Arsenault 2000a, b, COSEWIC 2002, Goward & Spri-
bille 2005). Den är även rapporterad från åtminstone tre mer kontinentala 
lokaler i USA, i nationalparken Yellowstone (Utah) (Eversman m.fl. 2002), i 
nationalparken Isle Royale (Michigan) (Wetmore 1985) och på åtminstone 
en lokal i Minnesota (Wetmore 197�). Grangytterlav finns även på sydvästra 
Grönland (Alstrup 198�). I Asien finns den i östra delarna av Ryssland främst 
längs kusten (Jørgensen 1978, Moberg 1991a,b,c,d, Moutchnik & Zavarzin 
2005), norra och mellersta Japan (Jørgensen 1978, Moberg 199�, Kuro-
kawa 200�), på den Sydkoreanska ön Cheju söder om fastlands-Korea (Thor 
2001a,b) samt i Kina (Jinong & Zhiguang 1999).

aktuell	populationsfakta
I Sverige förekommer grangytterlav i dagsläget på tre lokaler. Antalet bålar 
per lokal varierar mellan ca 100 och 140. Totalt finns det uppskattningsvis 
�90 bålar som totalt täcker 412 cm2 på de tre aktuella lokalerna (Jonsson & 
Hermansson 2005). Artdatabanken uppskattar att det totala antalet lokaler 
är färre än 15 och att antalet reproduktiva individer är färre än �0. Enligt 
Artdatabanken motsvarar en reproduktiv individ en 1-m2 stor förekomst av 
laven (Gärdenfors 2005). Vi har egentligen inga kunskaper rörande grangyt-
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terlavens naturliga dynamik vilket gör det näst intill omöjligt att uttala sig om 
trender i artens populationsstorlek. 

I övriga Europa återfinns grangytterlav enbart i Norge. Enligt Norges art-
datablad fanns det 199� åtta aktuella lokaler i Norge. På två av lokalerna 
fanns det fler än 10 bålar. På de övriga sex lokalerna har endast enstaka bålar 
hittats. Senare undersökningar visar att grangytterlav är något vanligare än 
tidigare rapporterat. Den är under åren rapporterad från 71 lokaler enligt 
Norsk LavDatabas (200�) och återfinns idag på åtminstone �8 av lokalerna. 
Prestø och Holien (2001) noterade 1995, 5� bålar på 19 träd vid Gartlandsel-
va och 100 bålar på �5 träd vid Foss. Rolstad m.fl. (2001) hittade 204 bålar 
fördelat på �1 träd i samma region. Världspopulationen i övrigt är det svårt 
att uttala sig om, men gemensamt för all litteratur är att grangytterlaven anses 
vara sällsynt.

aktuell	hotsituation
Arten förekommer i dagsläget i tre små populationer som är relativt isolerade 
(avståndet mellan de två lokalerna som är närmast varandra är ca 55 km). 
Dör en population ut är chanserna minimala att det skall ske en återkolonisa-
tion ifrån de övriga kända populationerna. Framtidsutsikterna för grangytter-
lav på de tre svenska lokalerna verkar dock vara någorlunda stabila (Jonsson 
& Hermansson 2005, personlig observation). 

Skogsbruket är ett potentiellt hot eftersom vi inte riktigt vet hur det på-
verkar grangytterlavens livsbetingelser. Skogsbruksåtgärder på lokalerna kan 
påverka mikroklimatet på grund av en ökad exponering av blocken. Den 
ökade exponeringen kan leda till att lavar och mossor direkt dör ut på grund 
av uttorkning eller i förlängningen blir utkonkurrerade av mer torktåliga 
arter. Även om en del andra lavar som innehåller cyanobakterier tål en ökad 
exponering efter avverkning (Hedenås & Ericson 2004, Hedenås & Hed-
ström inskickat) så vet vi inte hur grangytterlav reagerar. Inventeringen från 
Sverige tyder dock på att grangytterlav klarar av åtminstone lågintensivare 
brukningsformer (Jonsson & Hermansson 2005). Ett annat tänkbart scenario 
är att skogen växer sig tätare och att grangytterlaven missgynnas av för lite 
ljus medan mer skuggtåliga arter klarar sig. Skogsbruk främst i form av ka-
lavverkning är troligen globalt sett det största hotet eftersom artens substrat 
därmed försvinner. Om det sker någon form av skogsbruk på de idag kända 
svenska lokalerna är det dock troligt att det kommer att vara relativt lågin-
tensivt på grund av topografin och i så fall är det troligen ingen större fara för 
artens fortlevnad.

Ett hot som det inte går att bortse ifrån är risken för en slumpmässig 
händelse som påverkar en enskild population. En skogsbrand är en sådan 
tänkbar slumpmässig händelse som potentiellt skulle kunna ha stora negativa 
effekter genom att lågorna och värmen i sig kan leda till att bålarna dör. En 
skogsbrand kan även leda till indirekta effekter i form av att skogsstrukturen 
förändras och därmed mikroklimatet. På åtminstone två av de svenska lo-
kalerna finns det brandspår sedan tidigare och den nuvarande skogen har på 
dessa lokaler troligen uppkommit efter skogsbränder (Jonsson & Hermansson 
2005, personlig observation).
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Ett större angrepp av lavparasiter eller lavherbivorer är andra tänkbara 
slumpmässiga händelser som skulle kunna minska en enskild populations vi-
talitet (Hedenås m.fl. 200�, Gauslaa 200� med referenser). Lavpopulationer 
är dock sällan varken svårt angripna av lavparasiter eller hårt betade (He-
denås m.fl. 200�, Gauslaa 200� med referenser).

troliga	effekter	av	olika	förväntade	klimatförändringar	
De nuvarande populationerna är randpopulationer som finns i ett relativt 
begränsat geografiskt område. Populationerna inom detta område kommer 
förmodligen att påverkas på ett likartat sätt av framtida klimatförändringar. 
Konsekvenserna av framtida klimatförändringar är dock svåra att förutse. 
Det troligaste scenariot är att årsnederbörden ökar i Skandinavien (ex. Chen 
m.fl. 200�). I Sverige skulle man kunna tänka sig att på lång sikt, med ökad 
nederbörd, ökar mosspåväxten på blocken. Detta leder till att grangytterlav 
som troligen är konkurrenssvag har svårt att klara sig exakt där den återfinns 
idag. Den blir därför beroende av att ständigt nykolonisera på något torrare 
fläckar antingen på samma block eller på något annat block i omgivningen. 
Eventuellt leder det till på lång sikt att den precis som i Norge blir hänvisad 
till tunnare grangrenar.

Skyddsstatus i lagar och konventioner

Arten har inget legalt skydd i Sverige och finns inte med i några internatio-
nella konventioner eller ”action plans”. Däremot nämner Artdatabanken i 
rödlistan att Sverige har ett speciellt ansvar för arten eftersom en stor del av 
den europeiska populationen finns i Sverige (Gärdenfors 2005).

Övriga fakta 

erfarenheter	från	tidigare	åtgärder	som	kan	påverka	bevarandearbetet	
Erfarenheter saknas från tidigare åtgärder som direkt rör grangytterlav.
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Visioner och mål 

Vision 

Eftersom grangytterlav endast är känd från tre lokaler i Sverige och kunska-
perna om dess biologi är bristfälliga är visionen i förstone att arten ska fortle-
va och att kunskapen om arten har ökat i så pass stor utsträckning så att un-
derlag finns för att beslut om åtgärder för att uppnå gynnsam bevarandestatus 
kan och har fattats.

Långsiktiga mål 

Då utfallet av de kortsiktiga åtgärderna i hög grad styr vilka långsiktiga mål 
som kan vara relevanta, får följande mål sannolikt revideras efter hand.

•	 Senast 2012 behöver genetiska studier startas för att öka kunskapen 
om populationernas stabilitet.

•	 Senast år 201� finns fördjupad kunskap rörande artens etablerings- 
och konkurrensförmåga.

•	 År 201� kan det bli aktuellt med populationsförstärkande eller bio-
topvårdande åtgärder om grangytterlav inte har återfunnits på nya 
lokaler och om populationstrenden har varit vikande under ett antal 
år. Är populationstrenden starkt vikande redan år 2011 bör man re-
dan då beakta populationsförstärkande eller biotopvårdande åtgärder. 
Åtgärderna bör baseras på ny kunskap som erhållits från inventering 
samt från etableringsförsök.

Kortsiktiga mål

•	 Grangytterlav finns kvar på sina nuvarande lokaler 2011 genom att 
fastighetsägare informerats om hur brukandet kan anpassas till arten 
samt genom att de kända lokalerna ges ett långsiktigt skydd.

•	 Senast 2008 bör inventeringar av potentiella lokaler genomföras ge-
nom att arbeta sig utåt från de tidigare kända områdena. 

•	 Senast 2008 ska en utbildning om grangytterlavens biologi anordnas 
för personal på berörda läns- och Skogsstyrelser.

•	 Senast 2010 ska tillräcklig kunskap finnas för att kunna avgöra om 
populationsförstärkande åtgärder är lämpliga att utföra. Kunskaps-
bristen ska avhjälpas genom etableringsförsök för att få kunskap om 
artens spridningsförmåga.

•	 För att kunna följa upp hur populationerna av grangytterlav utvecklas 
kommer ett uppföljningsprogram utarbetas för att startas 2008.
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Åtgärder och rekommendationer  

Beskrivning av åtgärder 

I det här kapitlet finns de föreslagna åtgärderna översiktligt beskrivna. Det 
hanterar vilka åtgärder som behövs, hur de bör genomföras och hur resulta-
ten bör se ut. Detaljuppgifter om de enskilda åtgärderna finns i bifogad åt-
gärdstabell i slutet av programmet.

information
Markägare med grangytterlav på sitt innehav bör informeras om förekomsten 
och om hur brukandet av marken kan anpassas till arten (se sid 2� ’Åtgärder 
som kan skada arten’). I övrigt är behovet av information troligen väldigt litet.

utbildning
För att öka antal personer som kan identifiera laven bör behövs utbildning av 
personal på berörda länsstyrelser och skogsstyrelsedistrikt. En dags utbild-
ning i fält bör genomföras i samband med inventering som utförs av personer 
som har artexpertis. Utbildningen bör förutom ren artkunskap även innehålla 
diskussioner kring arternas biologi och hotbild samt exkursioner i typiska 
miljöer på ett flertal platser. Detta bör samordnas med program som rör an-
dra hotade arter som förekommer i liknande miljöer, främst elfenbenslav och 
hårig skrovellav. Om utbildningen riktas mot personal på länsstyrelser och 
Skogsstyrelser, omfattar en dag i fält och förläggs under tiden för inventering-
en omfattar det inga stora kostnader.

Ny	kunskap
På sikt måste kunskaperna om grangytterlavens biologi öka för att rätt åt-
gärder ska kunna vidtas. I första hand bör data införskaffas rörande artens 
utbredning, habitatkrav, tillväxt- och etableringsförmåga. Denna kunskap 
behövs för att kunna utföra adekvata biotopvårdande och populationsför-
stärkande åtgärder. En riktad inventering är en start om den designas på ett 
sådant sätt att den inte bara ger uppgifter om artens närvaro. Ett övervak-
ningsprogram med rätt design kan ge viktiga kunskaper rörande artens dy-
namik, koloniserings- samt tillväxt- och konkurrensförmåga. I samband med 
övervakningen bör data även införskaffas rörande lavparasiter och lavherbi-
vorer för att kunna utröna om dessa kan utgöra ett framtida hot mot lokala 
populationer. Exempel finns på svåra angrepp i äldre lavpopulationer och an-
greppen kan utgöra ett potentiellt hot mot den lokala populationen (Hedenås 
m.fl. 200� med referenser). 

För att erhålla mer detaljerade kunskaper angående artens biologi kan man 
använda ett experimentellt tillvägagångssätt. Ett sätt är att ”så ut” soredier 
på block med varierande miljöbetingelser (ex. Scheidegger 1995, Hilmo & 
Ott 2002). Ett etableringsförsök behöver även utföras för att utvärdera om 
”utsådd” av soredier är en lämplig populationsförstärkande åtgärd (se rubri-
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kerna etableringsförsök och populationsförstärkande åtgärder).
Vi behöver dessutom få ökade kunskaper angående grangytterlavens gene-

tiska struktur (se nedan). Hur särpräglad är de svenska grangytterlavspopu-
lationerna genetiskt? Finns det genetiska skillnader mellan de östliga saxicola 
(stenlevande) populationerna i Sverige och Norge och de norska västliga epi-
fytiska (trädlevande) populationerna?

etableringsförsök
Det är av stor betydelse att initiera etableringsförsök för att se om sådd av so-
redier är en möjlig framtida populationsförstärkande åtgärd (se nedan). För-
söket kan även ge fördjupade kunskaper rörande artens biologi och livsmil-
jökrav och därmed ytterligare förståelse för var och hur olika åtgärder skall 
utföras. Etableringsförsök prioriteras inte under den första programperioden. 
Om inventeringar under programperioden inte kan visa att arten har större 
lokala populationer än de nu kända och inte förekommer på fler lokaler, prio-
riteras etableringsförsök under nästa programperiod.

Ett sådant försök skulle kunna göras genom att ”så ut” soredier på block, 
med varierande beskuggning, vattentillång och konkurrens (metod jämför 
Scheidegger 1995, Hilmo & Ott 2002). Försöket bör vara ordentligt replike-
rat, d.v.s. ett minimum är tre replikat på vardera av de tre ursprungslokalerna. 
Mängden ”behandlingar” beror på vilka frågor som behöver besvaras. I ett 
första skede skulle man få data angående etablerings- och konkurrensförmå-
gan i olika mikrohabitat. I förlängningen skulle det även generera data an-
gående överlevnad, tillväxt och maximal ålder, d.v.s. populationsdynamiken 
skulle bli lättare att uppskatta. En viktig fördel med metoden är att man kan få 
ihop nog med material, små soredier, utan att äventyra ursprungspopulationens 
existens, eftersom arten producerar rikligt med soredier. I ett sådant försök ska 
på vardera lokal soredier från den lokala populationen användas så att  inte den 
genetiska strukturen påverkas. Nackdelen med att ”så ut” soredier är att sore-
dierna är små, vilket skulle göra avläsningarna relativt komplicerade.

genetiska	analyser
På sikt behöver vi genomföra undersökningar för att få ökade kunskaper an-
gående grangytterlavens genetiska uppsättning. Undersökningarna bör inne-
fatta de svenska populationerna, ett urval av de norska samt några kontroller 
från resten av världen. Om de svenska populationerna har en särpräglad ge-
netisk uppsättning jämfört med i första hand de norska populationerna ökar 
vikten av att bevara de svenska populationerna än mer. Skiljer sig de svenska 
populationerna åt har detta även betydelse för vilket material som används 
vid framtida utplanteringar. Om genetiska analyser skall utföras är det lämp-
ligt att använda sig av mikrosatelliter eftersom de uppvisar en lämplig ge-
netisk variation för populationsgenetiska studier (se Walser m.fl. 200� med 
referenser).

inventering
Det behövs en riktad inventering efter grangytterlav i Sverige. Det bör finnas 
en rad potentiella växtplatser från Jämtlands län och norrut. En inventering 
bör göras för att eventuella ”nya” populationer skall kunna skyddas och för 
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att öka det allmänna kunskapsläget rörande artens miljökrav. Inventeringen 
kan samordnas med inventeringar för elfenbenslav (Heterodermia speciosa) 
och hårig skrovellav (Lobaria hallii) som växer i liknande miljöer. 

Berörda länsstyrelser bör påbörja en riktad inventering av miljöer som 
skulle kunna hysa grangytterlav senast 2008. Eftersom kunskaperna rörande 
artens livsmiljö är osäkra bör man söka i ett relativt brett spektra av livsmil-
jöer, såsom block- och klippväggar med olika exponering, förekomst av sip-
pervatten etc. Lämpliga lokaler bör identifieras före fältinventeringen genom 
studier av kartor och flygfoton. Noteras viktiga livsmiljöparametrar vid de 
besökta lokalerna kan detta förhoppningsvis öka kunskaperna rörande artens 
livsmiljö.

Senast 2009 bör artens utbredning i Sverige vara relativt väl känd. För att 
uppnå detta bör utvalda miljöer som skulle kunna hysa grangytterlav inven-
teras, i ett område från Jämtland till Norrbotten. Identifiering av lämpliga lo-
kaler bör ske utifrån kunskaper från tidigare inventeringar samt med hjälp av 
kartmaterial, nederbördsdata och lokal kännedom om speciella habitat.

områdesskydd
Samtliga tre lokaler saknar idag formellt skydd. Det bör inom tidsramen för 
detta åtgärdsprogram inte bedrivas någon form av skogsbruk i närheten av 
växtplatserna eftersom vi i dagsläget inte vet hur detta skulle påverka artens 
vitalitet. Detta bör säkerställas antingen genom områdesskydd enligt miljö-
balken, naturvårdsavtal eller genom föreskrift enligt �0 § Skogsvårdslagen. 
Berörda skogsstyrelsedistrikt och länsstyrelser bör under 2007 utreda vilket 
av ovanstående som är lämpligast vid respektive lokal. 2008 bör lokalerna 
vara säkerställda. Nya lokaler som eventuellt hittas vid noggrannare invente-
ringar bör säkerställas efterhand som de hittas. Framförallt är det viktigt att 
den skyddande skogen runt omkring lokalerna inte kalavverkas. Med ökade 
kunskaper kan dessa rekommendationer komma att revideras i framtida åt-
gärdsprogram (se under biotopvård nedan).

Biotopvård
Med tanke på dagens bristfälliga kunskapsläge och artens begränsade popula-
tionsstorlek föreslås inga biotopvårdande åtgärder inom ramen för detta åt-
gärdsprogram. Ett tänkbart scenario är att skogen med tiden växer sig tätare 
och att grangytterlaven missgynnas av för lite ljus medan mer skuggtåliga ar-
ter klarar sig. Detta är troligen inte något akut problem, men det är tänkbart 
att skogen på lokalerna kan behövas glesas ut i framtiden.

restaurering	och	nyskapande	av	livsmiljöer	
I dagsläget finns det ingen anledning att skapa lämpliga miljöer. Troligen finns 
det nog med lämpliga växtplatser utan att dessa behöver skapas artificellt. 
Dessutom bör vi först veta mer om artens habitatkrav innan detta är ett rim-
ligt alternativ. 

direkta	populationsförstärkande	åtgärder
Genom att det finns få populationer är artens fortlevnad i Sverige, känslig för 
att populationer slumpmässigt dör ut. Därför är artens fortlevnad i ett längre 
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perspektiv troligen beroende av nykolonisation. I dagsläget är det troligen ing-
et akut behov av populationsförstärkande åtgärder eftersom populationerna 
på de tre lokalerna ser stabila ut. Läget kan dock förändras och visar uppfölj-
ningsprogrammet att populationstrenden är starkt vikande år 2011 bör man 
redan då beakta populationsförstärkande åtgärder. Om populationstrenden 
har varit vikande under ett antal år och om arten inte har återfunnits på några 
nya lokaler bör man beakta populationsförstärkande åtgärder år 201�. 

Vi bör redan nu aktivt söka rätt kunskaper och metoder för att åtgärderna 
skall vara effektiva om det i framtiden visar sig att populationsförstärkande 
åtgärder behövs. Ett sätt är att artificiellt sprida arten genom att transplantera 
ut mogna bålar (ex. Sillett & McCune 1998,). Fördelen med att transplantera 
ut mogna bålar är att det är relativt enkelt att avläsa viktiga parametrar som 
till exempel överlevnad, tillväxt etc. eftersom bålarna är stora. En stor nack-
del är att den ursprungliga populationen är liten och risken finns att bålar inte 
kommer att överleva transplantationen. Därmed finns det en risk att popula-
tionens överlevnad äventyras.

Ett mer realistiskt och mindre äventyrligt alternativ är att ”så ut” soredier 
på block (metod jämför Scheidegger 1995, Hilmo & Ott 2002). Storskalig 
”utsådd” av soredier bör dock föregås av ett etableringsförsök (se rubriken 
etableringsförsök). Likaså behöver kunskaperna om artens miljökrav fördju-
pas för att lokaler med en lämplig livsmiljö skall kunna väljas (se rubriken 
rörande ny kunskap).

uppföljningsprogram
Under åtminstone en 25-års period bör de befintliga populationernas utveck-
ling följas. Första åren kan ett uppföljningsprogram samordnas med ovanstå-
ende inventeringar, med start 2008. Om dessa inventeringar leder till att nya 
lokaler blir kända bör även dessa lokaler inkluderas i uppföljningsprogram-
met.För att erhålla ett dataset som håller för att analyseras och därmed ge 
kunskap om artens dynamik bör man under de fem första åren göra årliga 
uppföljningar på lokalen. Därefter kan en utvärdering ske för att eventuellt ha 
ett längre intervall mellan återbesöken under ytterligare 20 år. Först med ett 
sådant dataset i ryggen går det att uttala sig om populationens trender på lång 
sikt. Övervakningen bör inkludera undersökningar åtminstone på två olika 
skalor på varje lokal. Dels antalet individer och täckning på dellokalnivå samt 
om det sker nykolonisering på omkringliggande block inom lokalen. Lavpara-
sit- och lavherbivorangrepp bör noteras. 

Allmänna rekommendationer till olika aktörer 

Det här kapitlet vänder sig till alla de utanför myndighetssfären som genom 
sitt jobb eller fritid kommer i kontakt med de arter och/eller livsmiljöer¤ som 
programmet handlar om, och som genom sitt agerande kan påverka artens 
situation och som vill ha vägledning för hur de bör agera för att gynna den. 
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åtgärder	som	kan	skada	eller	gynna	arten
Det bör framförallt inte ske någon kalavverkning av skogen i direkt anslut-
ning till växtplatserna.I dagsläget bör markägarna inta en försiktig hållning 
och framförallt inte bedriva något intensivt skogsbruk på lokalerna. Kun-
skapsläget är helt enkelt för dåligt för att kunna rekommendera åtgärder som 
skulle kunna utföras av olika aktörer.

Finansieringshjälp	för	åtgärder
Aktörer som vill gynna grangytterlav kan via länsstyrelsen få information om 
var finanseringshjälp kan sökas.

utplantering
Den som vill plantera eller sätta ut hotade arter samt införskaffa grundmate-
rial för uppfödning och uppdrivning inklusive förvaring och transport måste 
se till att skaffa erforderliga tillstånd. Länsstyrelsen beslutar om undantag 
från förbuden i 1 a-c §§ i artskyddsförordningen enligt 1 f § punkt 5. När det 
gäller förvaring och transport måste undantag från förbudet i 7 § AF sökas 
hos Jordbruksverket. 

Samråd enligt 12 kap � § miljöbalken kan vara ett första steg att ta för den 
som på egen hand vill göra utplanteringsåtgärder.

myndigheterna	kan	ge	information	om	gällande	lagstiftning
Den fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare som brukar mark eller vat-
ten där hotade arter och deras livsmiljö finns bör vara uppmärksam på hur 
området brukas. En brukare som sätter sig in i naturvärdenas behov av sköt-
sel eller frånvaro av ingrepp och visar hänsyn i sitt brukande är oftast en god 
garant för att arterna ska kunna bibehållas i området. 

Oavsett verksamhetsutövarens kunskap och intresse för att bibehålla na-
turvärdena kan det finnas krav på verksamhetsutövaren enligt gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter. Vilken myndighet som i så fall ska kontaktas 
avgörs av vilken myndighet som har tillsyn över den verksamhet eller åtgärd 
det gäller. Länsstyrelsen är den myndighet som oftast är tillsynsmyndighet. 
För verksamhet som omfattas av skogsvårdslagen är Skogsstyrelsen tillsyns-
myndighet. Det går alltid att ringa till länsstyrelsen för att få besked om vilken 
myndighet som ska kontaktas. 

Tillsynsmyndigheterna kan ge upplysningar om vilka regelverk som gäller 
i det aktuella fallet. Det kan finnas krav på tillstånds-, anmälningsplikt eller 
samråd. Den berörda myndigheten kan ge information om vad en anmälan 
eller ansökan bör innehålla och i hur god tid den bör lämnas in innan verk-
samheten planeras sättas igång. 

råd	om	hantering	av	kunskap	om	observationer
Enligt sekretesslagens 10 kap 1 § gäller sekretess för uppgift om utrotningsho-
tad djur- eller växtart, om det kan antas att strävanden att bevara arten inom 
landet eller del därav motverkas om uppgiften röjs. Kännedom om förekom-
ster av hotade arter kräver omdöme vid spridning av sådan kunskap då illegal 
jakt och insamling kan vara ett hot mot arten. 
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Naturvårdsverkets policy är att informationen så långt möjligt ska spridas 
till markägare och nyttjanderättshavare så att dessa kan ta hänsyn till arten i 
sitt brukande av området där arten förekommer permanent eller tillfälligt. 

När det gäller arten i det här programmet så bör följande restriktioner till-
lämpas när det gäller utlämnande av förekomstdata. 

I publicerat material bör en försiktigare hållning intas eftersom lokalernas 
position är under sekretess. 
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Konsekvenser och samordning 

Konsekvenser

åtgärdsprogrammets	effekter	på	andra	rödlistade	arter
Det finns troligen inga arter som missgynnas av de förslag som framförs i åt-
gärdsprogrammet.

åtgärdsprogrammets	effekter	på	olika	naturtyper
Programmet varken gynnar eller missgynnar någon naturtyp.

intressekonflikter	
En tänkbar konflikt är med markägarna och deras eventuella vilja att bedriva 
ett intensivt skogsbruk. Troligen är detta inget problem eftersom lokalerna är 
relativt branta till sin natur och mer lämpat för mindre uttag.

Samordning

samordning	som	bör	ske	med	andra	åtgärdsprogram	
En inventering kan inkludera andra hotade arter eller arter med kunskapsbrist 
som finns i samma eller delvis liknande typ av livsmiljöer. Därmed kan man 
förbättra kunskapsläget även rörande dessa arter. Elfenbenslav (Heterodermia 
speciosa) EN, är ett exempel på en art som ingår i ett annat åtgärdsprogram 
och som skulle kunna inkluderas i en inventering. Andra arter som ej inklu-
deras i något åtgärdsprogram men som ändå skulle vara intressanta att inklu-
dera i en inventering är bland andra forsgytterlav (Fuscopannaria confusa) 
VU, lunglav (Lobaria pulmonaria) NT, skrovellav (Lobaria scrobiculata) NT, 
grynlav (Pannaria conoplea) VU, västlig gytterlav (Pannaria rubiginosa) CR 
och peltula (Peltula euploca) DD.
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Bilaga 1. Föreslagna åtgärder 

åtgärd län lokal aktör Finansiär
kostnad	
Nv-ågP Prioritet

genomförs	
senast

Utredning av lämpligt instru-
ment för skydd av lokaler AC, BD Alla lokaler

Lst BD, Lst AC, 
Skogsstyrelsen

Lst, Skogssty-
relsen - 1 2007

Skydd av icke-skyddade 
lokaler AC, BD Alla lokaler

Lst BD, Lst AC, 
Skogsstyrelsen

NV-markåt-
komst, Skogs-
styrelsen - 1 2008

Information till markägare AC, BD Alla lokaler Lst BD, Lst AC Lst-lokal koord. - 1 2007

Inventering av potentiella 
lokaker AC, BD Lst BD, Lst AC NV-ÅGP 70000 1 2007

Inventering av potentiella 
lokaker Z Lst Z NV-ÅGP 30000 1 2008

Utbildning för personal på lst 
och Skogsstyrelse AC Lst AC NV-ÅGP 5000 1 2007

Utbildning för personal på lst 
och Skogsstyrelse Z Lst AC NV-ÅGP 5000 1 2008

Uppföljningsprogram Z,AC,BD Alla lokaler Lst Z, Lst BD, Lst AC NV-ÅGP 110000 1 2008

Skydd av ev. nyupptäckta 
lokaler Z,AC,BD

Lst Z, Lst AC, Lst BD, 
Skogsstyrelsen - 1 2010

Total kostnad NV-ÅGP 220000
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Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är väg-

ledande dokument för olika viktiga aktörers samordnade 

arbete för arter där särskilda bevarandeinsatser behövs. 

Grangytterlav är rödlistad som Akut hotad i Sverige och är 

känd från 4 platser, men tycks numer vara utgången från 

en av dessa. Troligen utgör Sverige ett randområde för 

grangytterlavens utbredning och laven har därför aldrig 

varit särskilt vanlig här. Det saknas kunskap om dess bio-

logi, men i Sverige växer den främst på block i sydsluttning-

ar som dock inte är alltför exponerade för sol och vind. I 

Norge växer den främst epifytiskt, på tunna grangrenar. 

Lavsamhället på blocken den växer på är ett Parmelia-

lavsamhälle, men med ett stort inslag av ett flertal cyano-

bakteriella lavarter. En typisk följeart till grangytterlav är 

skrovellav (Lobaria scrobiculata). Hotsituationen är inte 

helt känd, men troligen klarar inte laven uttorkning under 

längre tid utan gynnas av hög luftfuktighet. Kalavverkning 

och reglering av vattendrag vid vilka grangytterlav växer 

är därför möjliga hot. Under den tid som detta åtgärds-

program genomförs är målet att kunskapen om grangyt-

terlavens biologi och utbredning i Sverige avsevärt ska 

förbättras. Åtgärder som föreslås i programmet är invente-

ring av områdena runt de kända lokalerna samt studier av 

etableringen av laven genom att så ut soredier på block.
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