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Vaxter i Halsingland och Gastrikland (VAX) ges ut av Gavleborgs Botaniska Sallskap 
(GABS), lokalforening av Svenska Botaniska Foreningen (SBF). VAX kommer ut med ett var-
nummer, ett sommarnummer och tva hostnummer. 

Du blir medlem i GABS och erhaller VAX genom att betala in ai'savgiften pa GABS bank-
giro 797-3886. Arsavgiften ar 150 kr, I denna avgift ingar medlemskap i SBF. 

For familjemedlemskap ar arsavgiften 25 kr (inkluderar ej VAX). 

SBF:s arsavgift ar 340 kr, inkluderande prenumeration pa SBT. Plusgiro 48 79 11-0. 

Adressandringar och medlemsregistrering; Birgitta Wannberg Skindravagen 15, 822 91 
Alfta. 0271/100 51. birgitta@particleoptics.se 

Bidrag i alia former for kommande VAX niottages tacksamt av Tomas Ti-oschke, 
Bygransvagen 10 H, 806 49 Gavle, 026-166278 tills vidare. 

GABS styrelse 2016 
Ordforande. Vakant 
Vice ordf 
Sekreterare 
Kassor 
Ledamot 

Suppleant 
Suppleant 

Maj Johansson 
Bjorn Wannberg 
Birgitta Wannberg 
Magnus Bergstrom 
Stefan Olander 
AlfPallin 
Ove Lennstrom 
Barbro Risberg 

Backan 682 
Skindravagen 15 
Skindravagen 15 
Sodertorp 9236 
Soderomsjon 340 
Tygsta 645 
Brunnsgatan 59D 
Hagmarksgatan 44 

820 46 Ramsjo 
822 91 Alfta 
822 91 Alfta 
762 91 Rimbo 
828 95 Viksjofors 
826 95 Tronodal 
802 52 Giivle 
813 33 Hofors 

0651/930 21 
0271/100 51 
0271/100 51 
070/209 42 00 
070/569 26 90 
0278/370 14 
026/62 34 75 
0290/76 58 20 

Valberedning: Inga-Greta Andersson (sammankallande). 026-27 38 02, 070-655 38 01, 
andersson.ingagreta@gmail.com. Berit Berglund 026-51 42 78, 0730-41 40 38, 
bemitma@gmail.com. Enar Sahlin, 070-660 49 19, enar.sahlin@telia.com 

GABS bildades i Gavle den 7 februari 1982. Sallskapets syften iir: 
1. Att sammanfora manniskor, som ar intresserade av botanik i allmanhet eller nagon av botani-
kens manga specialgrenar, och verka for spridandet av kunskaper inom dessa omraden. 
2. Att utforska floran i Gavleborgs Ian. 
3. Att verka for skydd och vard av hotade vaxter och vaxtsamhallen i lanet. 

1 Halsingland bedrivs projektet "Halsinglands flora" med Anders Delin som ledare. 
1 Gastrikland pagar projektet "Gastriklands flora" med Peter Stahl som ledare och 
rapportmottagai-e for hotade arter. 

GABS har 244 medlemmai- och 22 familjemedlemmar (2016). 

GABS hemsidesadress ar: http://gavleborgsbotaniskasallskap.se/ 
Webmaster ar Magnus Bergstrom, snjuftjutis@gmail.com 

Omslagsbild: Boken Gastriklands flora 
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Gavleborgs Botaniska Sallskap 

Uppdatering av var hemsida. 
Redaktionen 
Magnus Bergstrom har gjort var hemsida annu battre och sidan har 
fatt ny adress: http://gavleborgsbotaniskasallskap.se/ 

Titta garna in! 

Redaktor till VAX sokes 
Styrelsen 

VAX behovs for att sprida information om floran i landskapet 
och foreningens aktiviteter. For att tidningen ska leva vidare 
behovs nu en eftertradare till Tomas som slutar i och med delta 
nummer. Vi ar en grupp som hjalps at, sa du blir inte belt ensam 
att se till att tidningen kommer ut till vara medlemmar. Hor av 
dig till styrelsen om du vill gora en insats. 
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Lavar pa kulturved 1 Halsingland 
- sammanfattning av inventeringar gjorda 
under 2013-2015 
Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin 

Inledning 
Under aren 2013, 2014 och 2015 har 
vi haft flera inventeringsuppdrag for 
lansstyrelsen i Gavleborgs Ian. Inven-
teringama har skett inom ramen for ett 
atgardsprogram for bevarande av hotade 
lavar pa kulturved (Naturvardsverket 
2011). Delta atgardsprogram syftar till 
att bevara rodlistade lavar som huvud-
sakligen ar knutna till manniskoskapade 
vedsubstrat i Sverige. Atgardsprogram-
met har fyra fokusarter, men alia rodlis
tade arter som mestadels forekommer 
pa kulturved ingar i programmed Av 
de fyra fokusarterna ar tva kanda fran 
Gavleborgs Ian, namligen ladparasitspik 
Sphinctrina anglica och sydlig ladlav 
Cyphelium notarisii (bada rodlistade i 
hotkategorin EN, starkt hotad). Ar 2014 
gjorde vi ocksa en specialinventering, 
dar vi sokte efter dessa arter pa naturlig 
ved pa Hornslandet. Resultatet fran den 
inventeringen kommer vi att redovisa i 
ett framtida nummer av VAX. 

Inventerade objekt/omraden 
Tomas Troschke och Jan Moberg pa 
lansstyrelsen i Gavle har tagit fram for-
slag pa omraden och vi har aven fatt tips 
fran Magnus Andersson, Hudiksvall. 
Vi har ocksa anvant oss av exempelvis 
Google Maps och Lanskartor for att 
hitta omraden rika pa lador. Vi har aven 
sokt fritt i landskapet nar vi rest omkring 
och stannat nar vi sett lampliga objekt. 
Inventeringarna har skett i olika delar 
av Halsingland. Vi har inventerat bade 
i jordbruksbygd, i fabodmiljo och pa 
hembygdsgardar. Sammanlagt 276 ob
jekt inventerades och utav dessa var 176 
timmerbyggnader, 79 bradlador och ov-
riga objekt 21 (se tabell 1 nedan). I ka-
tegorin ovriga objekt ingar exempelvis 
gardesgardar, stolpar och hassjevirke. 
Flest objekt inventerades i Ovanakers 
kommun, dar bland annat manga fabod-
vallar inventerades. Lagst antal objekt 
inventerades i Hudiksvall och Bollnas 
kommuner. 

Tabell 1. Antalet inventerade kulturvedsobjekt fordelat pa de olika kommunerna. 

Kommun Bradlador Timmerbyggnader Ovriga objekt Totalt 
Bollnas 10 9 2 21 
Hudiksvall 2 6 8 
Ljusdal 6 36 1 43 
Nordanstig 19 24 4 47 
Ovanaker 12 76 13 101 
Soderhamn 30 25 1 56 
Totalt 79 176 21 276 
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Resultat 
Sammanlagt 12 rodlistade lavarter pa-
traffades pa kulturveden (se tabell 2 
nedan). Bland de rodlistade lavarna 
finns bade sadana som nastan enbart 
forekommer pa kulturved, som exem
pelvis sydlig ladlav Cyphelium notari
sii, ladparasitspik Sphinctrina anglica 
och staketflarnlav Pycnora praestabilis, 
och arter som bade vaxer pa kulturved 
och naturlig ved, exempelvis ladkantlav 

Tabell 2. Antalet fynd av de olika arterna 
EN = starkt hotad, VU = sarbar, NT = nar 

Protoparmelia oleagina, ladlav Cyphe
lium tigillare och varglav Letharia vul-
pina. Det finns aven nagra rodlistade 
arter som framst forekommer pa natur
lig ved, exempelvis grenlav Evernia me-
somorpha, blagra svartspik Chaenothe
copsis fennica, dvargbagarlav Cladonia 
parasitica, dropplav Cliostomum corru-
gatum, vedskivlav Hertelidea botryosa 
och vedflamlav Ramboldia elabens. Den 
vanligaste av de rodlistade lavarna var 
ladkantlav som sags med 57 fynd. 

fordelat pa kommunerna. Hotkategorier 
i hotad, S = signalart. 
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o 
Q): W 

I c 
Q. 
< 
Si. 

z 
o 
a 
m 
M 

O < 

Q). TT 
CD 

g 
(D 
3-
3 

1 

Cyphelium notarisii, sydlig ladlav EN 2 2 1 1 3 29 38 
Sphinctrina anglica, ladparasitspik EN 1 6 7 
Evernia mesomorpha, grenlav VU 2 2 
Protoparmelia oleagina, ladkantlav VU 3 3 5 16 20 10 57 
Pycnora praestabilis, staketflarnlav VU 1 1 3 1 2 8 
Chaenothecopsis fennica, blagra svartspik NT 1 1 
Cladonia parasitica, dvargbagarlav NT 1 1 
Cliostomum corrugatum, dropplav NT 1 1 
Cyphelium tigillare, ladlav NT 1 8 3 2 14 
Hertelidea botryosa, vedskivlav NT 4 4 
Letharia vulplna, varglav NT 1 16 4 21 
Ramboldia elabens, vedflamlav NT 1 6 5 9 1 22 
Chaenotheca chlorella, komig nallav S 1 1 
Chaenotheca phaeocephala, brun nallav S 2 2 8 6 34 3 55 
Cyphelium inquinans, sotlav s 1 2 13 2 45 2 65 
Ramalina dilacerata, spad brosklav s 1 1 
Calicium pinastri, dvargsplk Ovriga arter 2 2 
Hypogymnia farinacea, grynig blaslav Ovriga arter 3 3 
Pycnora xanthococca, tallflarnlav Ovriga arter 1 1 
Strangospora moriformis, vedpyttelav Ovriga arter 11 1 2 14 
Thelomma ocellatum, thelomma Ovriga arter 3 5 5 4 1 18 
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Floran 
Mellanbacken som ligger mellan huset 
och vagen har en kontinuitet i havd med 
bete/lieslatter i mer an 150 ar. Dar finns 
en hel del sten och darfor har den sla-
gits med lie. Har blommar bl.a. darrgras 
Briza media, jungfrulin Polygala vulga
ris, liten och stor blaklocka Campanula 
rotundifolia subsp. rotundifolia och 
Campanula persicifolia , skogsklocka 
Campanula cervicaria, angstoppklocka 
Campanula glomerata subsp. glomerata 
och ett stort antal manlasbraken Botry-
chium lunaria. Den har ocksa spritt sig 
till andra angsbackar pa garden. 

Insekter och spindlar 
Fjarilslistan omfattar 48 arter som samt-
liga ar illustrerade med foton. Har finns 
fortfarande en stabil forekomst av den 
mycket stationara sexfliickiga bastards-
varmaren Zygaena filipendulae, som 
har karingtand Lotus corniculatus som 
vardvaxt. De har ocksa violettkantad 
guldvinge Lycaena hippothoe pa sina 
marker. De bada arterna lar inte langre 
ha manga forekomster i Gastrikland. 
Listan upptar ocksa nattfjarilar, dar 
Lage gjort manga spannande observa-
tioner. Det galler ocksa manga andra 
grupper som skalbaggar, steklar, flugor 
och spindlar. 

Texterna 
Jag maste vid sidan av bilderna fram-
halla de informativa och lattlasta texter
na, som ar sa mycket mer an bildtexter, 
bade till omfattning och innehall. De ar 
uppdelade i korta stycken med valfunna 
rubriker. Har kommer nigra fa exempel: 

• Forr ett naturligt samspel mellan 
aker och ang 

• Slatter 
• Obesprutade akrar 
• Sa fods en barfis 
• Jordloppor har inte det basta ryktet 
• Under appeltradet 
• Nya farger varje vecka 
• Darth Vader i hallonlandet 
• En haxa med stor nasa 
• Som en kolibri 
• Hjalp jag ar utsvulten 

De ar inte ofta det kommer en bok om 
biologisk mangfald i Gastriklands kul-
turlandskap. Det kan nog delvis bero pa 
att dar inte finns sa mycket att beskriva. 
Erik-Lars ar ett lysande undantag. Det 
har sakert tagit manga timmar och dagar 
att ta bilderna till boken. Anda vagar jag 
pasta att det ar den lilla delen av arbets-
insatsen som ar gjord pa garden. Utan 
Ingers och Lages giftfria jordbruk, de-
ras sakert manga ganger slitsamma jobb 
med havd av markerna, skulle denna 
mangfald inte ha uppkommit. Nu har 
den dessutom fatt den dokumentation 
den fortjanar. 

Ar du intresserad av att kopa boken kan 
du ta kontakt med Lage Bergstrom. 

e-post lage.bergstrom@telia.com 
mobil 070-6994241 

Den finns ocksa pa Akademibokhandeln 
i Sandviken. Priset ar 160 kr. 
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Livet omkring oss 
Om angar, smakryp och mangfald pa 
Erik-Lars i Asmundshyttan 
Barbro Risberg 

Garden Erik-Lars ligger i byn Asmundshyttan i sodra delen av Hofors kommun. 
Lage Bergstrom har dokumenterat den biologiska mangfalden pa garden i en 
nyutkommen bok. Foto: Lage Bergstrom 

Livet omkring oss - Om angar, smakryp 
och mangfald pa Erik-Lars i Asmunds
hyttan ar namnet pa en nyutgiven bok av 
Lage Bergstrom. Den skildrar med en 
stor mangd foton (177 st.) av mycket bra 
kvalitet allt levande som Lage upptackt 
pa garden och det ar inte lite det! 

Asmundshyttan ar en gammal bergs-
mansby i sodra delen av Hofors kom

mun. Pa garden Erik-Lars, som ar Ing
ers foraldrahem, bor Inger Wiberg och 
Lage Bergstrom. Jordbruksmarken skots 
ekologiskt av lantbrukaren Per Enoks-
son. Hagmark och aldre betesmarker har 
Inger och Lage skott sjalva, numera i hu-
vudsak med lieslatter men tidigare ocksa 
med farbete. Niir dessutom tiden har fatt 
gora sitt har resultatet blivit fantastiskt. 

40 

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 2/2016 

Sydlig ladlav Cyphelium notarisii, EN 
Sydlig ladlav ar en skorplav med gul 
vartig bal och apothecier eller pyk
nid insankta i balvartorna. Nar den har 
apothecier ar den mycket lik ladlav 
Cyphelium tigillare morfologiskt, men 
kan skiljas pa sporerna, som hos sydlig 
ladlav ar murformiga, vanligen fyrcel-
liga och hos ladlav ar tvacelliga. Hos 
sydlig ladlav ar det vanligt med pyknid, 
medan det hos ladlav ar ovanligt. Pykni-
den hos sydlig ladlav ser ut som svarta 
oformliga klumpar. Man kanner inte till 
nagon skillnad pa pykniden hos sydlig 
ladlav och ladlav. Det gar darfor inte 
sakert att bestamma exemplar av ladlav/ 
sydlig ladlav som enbart har pyknid utan 
molekylara metoder. Det har dock visat 
sig under inventeringar i Halsingland 
och Dalarna, att vid samdiga fall som 
pyknid och apothecier har forekommit 
pa samma bal, sa har mikroskoperingen 
pavisat murlika sporer, d.v.s. det har va-
rit sydlig ladlav. 

Innan vi startade vara inventeringar 
fanns fyra fynd av sydlig ladlav i Gav
leborgs Ian. Av dessa var tre fynd gjorda 
av Ake Agren i Soderhamns kommun 
och ett fynd ifran Gavle funnet av Sten 
Ahlner. Under vara inventeringar 2013-
2015 hittade vi sammanlagt 36 nya 
fyndplatser med sydlig ladlav i Halsing
land. Fynd gjordes i samtliga kommuner 
i Halsingland, men hela 75 procent av 
alia fynd gjordes i Soderhamns kom
mun (27 av 36 fynd). I ovriga kommu
ner gjordes endast mellan 1 och 3 fynd 
per kommun. Trakten kring Norrala och 
Trono visade sig vara ett formidabelt 
tillhall for sydlig ladlav med inte mindre 
an 23 olika fyndplatser. Kombinationen 

Observationer av sydlig ladlav. Artportalen. 

C 

Observationer av ladparasitspik. Artportalen. 
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av ett gammalt jordbrukslandskap med 
lang kontinuitet pa kulturved, lag hojd 
over havet och troligen aven fuktiga 
forhallanden pa grund av aarna som rin-
ner igenom byama ar troligen mycket 
gynnsamt for arten. Det ar lite typiskt 
for sydlig ladlav att bilda ganska stora 
lokala populationer dar den forekom
mer. Sadana ansamlingar finns pa flera 
platser i Sverige, t.ex. i trakten av Ahus 
i Skane, Visingso, Godand och i Orsa-
trakten i Dalarna. 

Precis som namnet antyder sa fore-
drar sydlig ladlav varma lagen och blir 
gradvis ovanligare ju langre norrut i lan-
det och hogre upp i h5jd man kommer. 
Det var darfor forvanande att en fertil 
population (med apothecier) av sydlig 
ladlav hittades i Trackesbo i Ovanakers 
kommun pa hela 360 meters hojd over 
havet. Det lar vara den hogst belagna 
fyndplatsen av sydlig ladlav i landet. 
Fyndet i Gnarp ar det nordligaste i lan
det, men bar finns en osakerhet i artbe-
stamningen genom att inga apothecier 
hittades. Den nordligaste kanda apothe-
ciebarande populationen i landet finns i 
Tygsta, Trono. 

Ladparasitspik Sphinctrina anglica, EN 
Ladparasitspik Sphinctrina anglica ar 
en olicheniserad svamp som vaxer pa-
rasitiskt pa tva lavarter i slaktet Proto
parmelia, namligen ladkantlav Proto
parmelia oleagina och Protoparmelia 
hypotremella. Ladparasitspiken kanns 
igen pa kolsvarta, glansande apothecier 
(knappnalar) med kort skaft och nastan 
klotformigt huvud med utskjutande svart 
spormassa. Den ar lik liten parasitspik 

Sphinctrina leucopoda, men denna art 
vaxer framst parasitiskt pa Pertusaria-
arter pa trad (Pertusaria coccodes och P. 
pertusa). Ladparasitspik ar mycket liten 
och kraver nargranskning av Protopar-
melia-ha\av for att upptackas. 

Ladparasitspik hade fore vara inven
teringar hittats vid ett tillfalle i Gavle
borgs Ian, namligen vid Frankes i Ovan
akers kommun (Janolof Hermansson ar 
2001). Ladparasitspiken sags under vara 
inventeringar pa kulturved pa fyra nya 
lokaler i Halsingland. Den aterfanns 
aven pa den sedan tidigare kanda lo-
kalen vid Frankes, soder om Alfta. Dar 
var dock ladparasitspiken i daligt skick 
hksom gardesgarden som den vaxte pa. 
Pa en timmerlada vid Kyrkbyangarna i 
Jarvso hittades en mycket liten popu
lation langst ned pa norra vaggen. Vid 
Torp fabodar i Ovanaker hittades en fin 
population pa en travalt som hangde pa 
en ladvagg. Vid Vasbo fabodar, aven den 
belagen i Ovanakers kommun, gjordes 
tre fynd pa grindar. Tva av grindarna var 
placerade lite skuggigt intill sommarla-
dugardar, uppenbarligen en mycket bra 
kombination av substrat (grinden med 
bade vertikala och horisontella ytor), 
klimat (skuggat fran ladugarden ger 
fuktigare lage) och naring (intill som-
marladugarden). Vid Skraddrabo, Alfta 
hittades den pa en storhassja intill byg-
degarden. 

Papekas bor ocksa att vid Siljans-
ringen i Dalarna finns kanske varldens 
rikaste forekomst av ladparasitspik och 
dar ar ungefar 80 fyndplatser kanda! 
Dar vaxer den framst pa hassjevirke som 
ar uppstallt i res. 
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och korta generationstider ett snabbt 
svar pa hur varlden mar, inte minst ro-
rande pagaende klimatforandring. 

Boken avslutas med olika tekniker 
over hur man nar framgang vid fjarils-
studier. 

Angar da en bok om fjarilar botanis-
ter? Ja, i hogsta grad. Det iir vi som var-
nar blommorna -fjarilarnas habitat. Den 
VU-klassade Storre safferotplattmal De-
pressaria libanotidella accepterar bara 
den sallsynta safferoten Seseli libanotis 
som bostad. Det aligger oss botanister 
att forsoka avhjalpa bostadsbristen, och 
se till att nya bostadsomraden uppstar. 

Boken kan lasas som en biografi over 
en stor Gavleprofil inom den naturve-

tenskapliga forskningen. Den ar ocksa 
en fomamlig introduktion till studier av 
nattfjarilar, dar de vackra fjarilsbilderna 
inspirerar gemene man till aktivitet. 

Citerad litteratur 
Edvinsson, P & Olsson, B. 2015: Fjd-

rilsmannen. Natur & Kultur. 

Lundstrom, S. (red) 2007: Dagfjarilar i 
Gdvleborg och Dalarna. Lansstyrel
sen i Gavleborg 
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En av fatalet exporter pa dessa "krak" ar 
den Gavlebordige virologen fran Uppsa
la Clas Kallander som manga GABS:are 
kunnat folja i den lokala entomologiska 
tidskriften "Insectifera" som utgivits 
i elva nummer fran 1993 till 2004. 1 
forsta numret 1993 rapporterar Clas 
om "nytillskott 1990 - 1992" samt om 
"Nytillskott fran kalkomradet S Gavle" 
i nummer tva. I foljande argangar har 
han kontinuerligt bidragit med "Arets 
fjarilsfynd fran Gastrikland" for att i 
sista numret 2004 rapportera om "Fja
rilsfynd fran Gastrikland 2001 - 2003". 
Han var sju ar da han fangade sin forsta 
fjaril, sen har det bara fortsatt och visst 
stammer det som han sager "Ju fler arter 
man kanner igen, i desto storre upplos-
ning ser man varlden". Han laser kon
tinuerligt in sina artfynd fran Skane till 
Lappland pa artportalen. For att vara en 
fjarilkannare av Clas kaliber sager det 
sig sjalv att man maste vara en duktig 
botanist, annorledes hittar man knappast 
de fjarilar man soker. 

2015 utkom boken Fjarilsmannen 
inte skriven av utan om Clas Kallander. 
Jag fick boken i julklapp och manga 
bocker jag ager har skrivits av kunniga 
kamrater inom taxonomi och ekologi, 
men delta ar forsta gangen jag laser en 
bok skriven om en av dessa kamrater. 
Aven for mig som kanner objektet ifra-
ga overraskar lasningen. Jag kan direkt 
avskriva mig som "nord" redan efter de 
inledande kapitlen, maken till intensitet 
far man leta efter. Efter pensioneringen 
har han trappat ner virologin till 50 % 
och resterande tid tillagnas fjarilarna. 
Ingen TV, inget Facebook-ande ger atta 
extratimmar kalkylerar han. Han pack-

ar in alia utensilier och drar ivag i sin 
Chevrolet-buss av 1996 ars modell till 
Harjedalen, Ijallvarlden, Gotland, Oland 
eller andra utvalda fjarilsbiotoper, aven 
vart Ian besoks regelbundet vilket bo-
kens artbeskrivningar visar. "Insamling-
en ar egentligen inte av fjarilar utan kun-
skapen om dem" sager Clas. Eftersom 
fjarilar forekommer i stort antal och har 
korta generationer ar de utmarkta mar-
korer for att lasa av hur olika miljoer 
forandras. Boken innehaller mangder 
av fotografier i bade farg och svartvitt 
men mest imponerande ar artdelen. 44 
"superba" fotografier pa svart bakgrund 
visar den skonhet dessa ljusskygga in-
divider besitter. Fotografierna upptar 
halva sidan, den andra halvan innehal
ler Clas personliga beskrivning av artens 
saregna karaktar. Om glasvingar kan jag 
lasa att de lever i det fordolda och att de 
flesta arterna visar sig bara for nagra fa 
energiska specialister. Varje art har sin 
speciella vardvaxt och angreppen or-
sakar karaktaristiska skador. Det ar 18 
arter glasvingar kanda fran Sverige och 
forskarna anvander feromoner vid stu
dier av gruppen. 

Ett kapitel har rubriken etik. Veten-
skaplig dokumentering avkravs en etisk 
forklaring och en anledning ar att djur 
av somliga far antropomorfa egenska-
per. Diskrepansen mynnar ofta i skill-
nader pa synen av tro och vetande. "I 
religiosa angelagenheter ar sanningen 
ingenting annat an den uppfattning som 
har overlevt" (Oscar Wilde). Kapitlet 
betonar vad som berattigar insamling av 
insekter och betonar fjarilars svarighe-
ter att overleva i en manniskoanpassad 
varld. Fjarilarna ger genom sin rikedom 
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Fjarilsmannen - en recension 
Ove Lennstrom 

Nar Charles Darwin besokte Madagas-
kar fascinerades han av orkiden mada-
gaskarstjarna Angraecum sesquipedale 
med en sporre som ar 30 - 35 cm lang. 
Han forutsag att det maste finnas en fja
ril med motsvarande sugsnabel for att 
blomman skulle bli pollinerad. Forst 
1903 upptacktes pollinatoren Xantho-
pan morganii praedicta en sviirmare 
med en snabel precis sa lang att den nad-
de blombotten. Namnet praedicta bety-
der den forutsagda. Visst ar val det har 
ett vackert bevis pa co-evolution mellan 
fjaril och karlvaxt. Osokt tanker jag pa 
nagra av vara egna "langsporrar" nattvi-
olerna av vilka en art forekommer i tva 
varieteter med olika sporrlangd, skogs-
nattviol Plathantera bifolia subsp. lati-
flora som har en 2,5 - 4 cm lang sporre 
och angsnattviol P. bifolia subsp. bifolia 
med en 1,5 - 2,3 cm lang sporre. Pol-
lineras de av olika arter nattfjarilar? Att 
de pollineras av nattfjarilar marks pa nar 
pa dygnet man kanner doften. Karlfeldt 
gav dem namnet nattyxne. Av de 3000 
fjarilsarter som finns i Sverige ar 2800 
nattfjarilar och endast 120 arter dagfja
rilar. For manga av oss GABS:are blev 
den behandiga falthandboken "Dagfja
rilar i Gavleborg och Dalarna" ett lyft. 
Men nattfjarilar, nej, for svart? En del 
storre spinnare och svarmare gar, sa dar, 
men de flesta nattaktiva fjarilar forblir 
for atskilliga botanister obestamda. Jag 
hittade i juli 2013 ett kopulerande par 

Fjarilsmannen 

glasvingar som forevigades i tron att det 
var balgetingar, men det var nagot som 
inte stamde, sa jag sokte experthjalp. 
Mina balgetingar forandrades da till all-
man poppelglasvinge Sesia apiformis. 
Undantar man de storre nattfjarilarna 
aterstar "bara" mikrofjiirilarna, jag tan
ker pa mott och malar m. fl. samman-
taget 1800 arter, men nu blir kunskaps-
banken verkligen begransad. 
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gen har jag t.ex. aldrig stott pa fager vax-
skivHng Hygrocybe aurantiosplendens 
dar, en iogonfallande fargglad svamp i 
hotklass NT och svar att forbiga. Hosten 
2015 hittades den dar av Kurt-Anders 
Johansson och Anita Stridvall under en 
specialriktad inventering inom ramen 
for arbetet med Atgardsprogrammet for 
svampar i angs- och hagmarker (Tomas 
Troschke muntligt, opublicerat mate
rial). Myceler finns sakert men for att 
dessa skall uppmarksammas kravs frukt-
kroppar vilka gackar oss inventerare. 
Hur skall vi da ga tillvaga vid dylika in
venteringar? Mitt forslag ar att eftersoka 
nyckelarter. Min nyckelart ar scharlak-
ansvaxskivling Hygrocybe punicea. Det 
ar en stor och iogonfallande vaxskivling 
som signalerar bra forutsattningar for 
andra hotade angssvampar. Tyvarr ar an

dra slakten t.ex. rodlingar Entoloma och 
slakten med arter fran fingersvampar 
och jordtungor svaridentifierade, men 
hittar vi nyckelarter av vaxskivlingar vet 
vi att sannolikheten att hitta "hotarter" 
ar stor och det racker langt. 

Slutsats; 
Dar det ar gott om storvuxna gras blir 
det ont om angssvampar, for dessa kon-
kurrerar ut angssvamparna, men dar det 
ar gott om kor blir det pa sikt ont om 
dessa gras och da blir det angssvampar. 

Citerad litteratur 

Miljovardskonferens 2015: Liv i staden. 
Biodiverse. 20. 3^: 44. 

www.sva.se/djurhalsa/notkreatur: Not-
kreatur i Sverige 20150707. 
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Grenlav Evernia mesomorpha, VU 
Grenlav ar sallsynt i Gavleborgs Ian 
med endast ett fatal idag kanda vaxtplat-
ser. Den hittades, mycket sparsamt, med 
ett exemplar vardera pa tva bradlador i 
Trono. Det finns inga kanda vaxtplatser 
i naromradet, och det ar darfor osakert 
var den spridit sig fran. Pa liknande salt, 
pa bradlador, vaxer grenlav aven i Vas-
terbotten. Grenlav forekom tidigare re-
lativt rikligt pa gardesgardar i Sassman-
omradet i Ovanakers kommun (Ahlner 
1948). Bland annat anges ett 20-tal ex
emplar fran en gardesgard nara Acktjarn 
1934. Gamla fynd fran gardesgardar 
finns aven fran Ryggesbo (Ovanaker), 
Norrgardarna och Dalkarsbo (Voxna). I 
dessa trakter fran sydvastra Halsingland 
finns ocksa ganska manga uppgifter fran 
naturliga substrat, alia gjorda av O. A. 
Rasmark under aren 1933-1934 (Ahlner 
1948). 

Ladkantlav Protoparmelia oleagina, VU 
Ladkantlav ar en skorplav med varie-
rande utseende. Nar den vaxer pa ett ho-
risontellt substrat, som t.ex. pa ovansi-
dan av en gardesgard, har den en ganska 
tjock, sammanhangande bal med glan
sande olivgron farg och ofta apothecier 
som har en kraftigt glansande brun skiva 
och olivgron till vitaktig kant. Niir den 
vaxer vertikalt, t.ex. pa en bradlada, sa 
blir balen ofta finkornig och ser niistan 
soredios ut. Den har dock alltid en oliv
gron fargton. Ladkantlav ar som namns 
ovan en av tva kanda vardarter for lad
parasitspik Sphinctrina anglica. 

Ladkantlav ar en ganska sent upp-
marksammad lav som rapporterades fo-
rekommande i Sverige forst 1999 (Nord

in & Hermansson 1999). Eftersom laven 
ar ganska svar att fa klam pa sa har anta
let fynd varit ganska fa. I Gavleborgs Ian 
var lange bara ett fynd kant, av Janolof 
Hermansson 2001. Under viira invente
ringar har vi hittat hela 57 fynd pa kul
turved. Ladkantlav patraffades pa flera 
olika typer av substrat och i flera olika 
biotoptyper. Ladkantlaven forekom van-
ligtvis pa de nordviinda, niistan lodriita 
vaggarna pa bade brad- och timmerla-
dor. Den patraffades ocksa pa giirdes-
gardar, en storhassja, pa torkstallningar 
pa en gistvall och pa en grindstolpe. Den 
sags bade i jordbrukslandskapet och pa 
fabodvallar. Vid tre tillfiillen hittades 
apothecier pa ladkandaven. Apothecier 
patriiffades pa lite mer horisontella ytor, 
tva ganger pa giirdesgardar och en gang 
pa en grind. Balarna var ocksa lite mer 
valutvecklade pa dessa platser. Pa bada 
dessa platser fanns dessutom ladparasit
spik. 

Staketflarnlav Pycnora praestabilis, VU 
och tallflarnlav Pycnora xanthococca 
Staketflarnlav och tallflarnlav ar tva arter 
som iir niistan omojliga att skilja i fait. 
Balens farg varierar ifran kallt graaktig 
till varmt gulbeigevit hos bada arterna. 
Bada arterna har svarta apothecier med 
tunn svart kant och ofta pyknid som ser 
ut som sma svarta prickar eller knolar. 
Basta sattet att skilja arterna ar genom 
att studera pykniden i mikroskop. Tall-
flarnlaven har konidiesporer som ar run-
dade medan staketflarnlavens iir tydligt 
avlanga. Den allmanna uppfattningen iir 
att staketflarnlav huvudsakligen viixer 
pa kulturved och har en sydlig utbred-
ning medan tallflarnlaven friimst viixer 
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Pa bilden ses staketflarnlav Pycnora praestabilis med grd vdrtig Ind och svarta pyknid omgiven 
av mjolig flamlav Pycnora sorophora med gulaktig soredios bdl. Foto: Fredrik Jonsson 
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Till kossornas forsvar 
Ove Lennstrom 

Sallan far man nufortiden hora nagra 
positiva egenskaper hos notboskap, trots 
att det ar de som avgor det agrara kuUur-
landskapets framtid. Den har artikeln ar 
skriven till kossornas forsvar, vilka ge
nom sitt betande skyddar vara omtaliga 
grasmarksarter. Kor tillsammans med 
far, getter, och hastar skapar de arkitekt-
massiga konstruktioner som ar till gagn 
for vart kansloliv och var kulturella 
identitet. Dylika grads utforda bisysslor 
kallas enligt modern terminologi eko-
systemtjanster. 

Landsbygden vaxer igen, samtidigt 
som staderna vaxer. Befolkningen i Sve-
riges stader okade med 550 000 perso-
ner till drygt 8 miljoner mellan ar 2000 
och 2010. Vaxt- och djurarter trangs 
undan och kulturarvet forskingras. 1927 
var antalet notkreatur i Sverige 2,9 milj. 
2014 var antalet djur 1,4 milj. En halv-
ering pa 80 ar. 

Jag har sedan 1990 foljt fungan pa 
Gastriklands fornamsta betesmark Vast-
anhede i Arsunda. Tyvarr upplever jag 
att betestrycket minskar, vilket starkt 
missgynnar de svampar som vaxer i be-
tade grasmarker. Svampar i betesmar
ker ar nagra av kulturmarkernas mest 
hotade individer och kraver till skillnad 
fran manga andra "hotarter" efterbete, 
ett arbete som kossorna ar specialanpas-
sade till. Da svampar i angsmarker bara 
visar sig for oss inventerare under gynn-
samma viider- och miljobetingelser ar 

Scharlakansvaxskivling fran Vdstanhede pd 
utstdllning, September 1998. 
Foto: Ove Lennstrom 

de svarinventerade. For att forekomma 
rikligt ett ar kan de sedan saknas under 
flertalet ar. 

Trots att jag varit i Vastanhede arli-
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utbredning ar fataliga och avstanden 
emellan dem ar mycket stora. De ar bara 
svagt fertila. De ar langlivade men visar 
ingen snabb dllvaxt, snarare en kamp 
pa marginalen, med dllvaxt inom vissa 
delar av en bal och forsvinnande inom 
andra delar. 

Det ar sjalvklart att sporregnet ar 
glest i trakter langt ifran de omraden 
dar en art ar vanlig. Nyetableringar fore
kommer darfor glest. Om sporbildning-
en pa dessa isolerade balar dessutom ar 
svag eller obefintlig, blir det ingen lokal 
spridning. Det som gor att vi overhu-
vudtaget hittar laven pa dessa platser i 
utkanten av artens utbredningsomrade, 
ar att balen ar ganska langlivad, i de ob-
serverade fallen 20 ar och 19 ar och utan 
tydlig tendens dll minskning av balens 
storlek. 

Greta Sernander (1923) redogjorde 
for den da kanda svenska utbredningen 
av kyrkogardslav, som hade sin nordli
gaste utpost i stadstradgarden i Gavle, 
inull Vastra vagen, pa lonn och utan 
apotecier. Hon skrev (sid. 320) att kyr-
kogardslaven i Sverige fanns nastan ute-
slutande pa "kulturtriid", alltsa lovtrad 
av flera arter vid kyrkor, gardar, parker 
och vagar, och att det fanns bara sex 
observationer i Skandinavien av kyrko
gardslav pa trad i naturliga tradsamhal-
len. Dar hade man sett bara fa och sma 
individer. Hon drog slutsatsen att de 
maste vara unga och att de uppkommit 
genom spridning fran kulturtrad. 

Pagaende forandringar i landskapet, 
med hojning av medeltemperaturen och 
dllkomst av trad, speciellt aspar, pa ned-
lagd jordbruksmark, kan vara faktorer 
som gynnar spridning av kyrkogardsla-
ven norrut. 

Kyrkogardslav vid Knuven, Sandviken 
15 mars 2015. Foto: Anders Delin 

Citerad litteratur 

Hermansson, Janolof; Bratt, Lennart; 
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pa naturlig ved och har en mer nordlig 
utbredning. Staketflarnlav iir mycket 
sallsynt i Norge, endast 7 fynd ar kanda 
och den ar dar rodlistad i hotkategorin 
EN (Artsdatabanken). Precis som i Sve
rige sa vaxer den dar pa gammal kultur
ved. 

Staketflarnlav patraffades med 7 fynd 
och tallflarnlav patraffades pa en lokal. 
Staketflarnlaven sags bade pa brad- och 
dmmerlador samt pa en storhassja. Sta
ketflarnlaven hittades pa fran 8 till 217 
meters hojd over havet. Arterna forbi-
sags dock troligen kraftigt under inven
teringarna 2013-2014. 

Ladlav Cyphelium tigillare, NT 
Ladlav Cyphelium tigillare ar en skorp
lav med blekt till skarpt gul vartig bal 
och svarta sotande apothecier insankta 
i balvartorna. Den iir mycket lik sydlig 
ladlav Cyphelium notarisii, men kan, 
om den har apothecier, skiljas genom att 
studera sporerna. Ladlav har tvacelliga 
sporer, medan sydlig ladlav har murlika 
(oftast fyrcelliga sporer). 

Fjorton fynd gjordes av ladlav under 
inventeringen. Tre av dessa ar dock inte 
bekriiftade med mikroskopering. De 
vanligaste substraten var bradlador (8 
stycken) och timmerlador (3 fynd). Den 
forekom aven pa en grindstolpe och vid 
tva tillfallen vaxte den pa niitstallningar 
pa gistvallar vid havet. Den rikligaste 
forekomsten var en fiskenatsstallning 
pa en gistvall vid Stocka i Harmanger. 
Niitstallningen var gjord av plankor. Hiir 
tackte ladlaven 10 kvadratdecimeter. Ett 
av fynden gjordes pa samma lada som 
sydlig ladlav forekom pa, vid Norrala, 
endast 9 meter over havet. De ovriga 

fynden gjordes pa olika hojder mellan 
48 och 288 meters hojd over havet och 
ingen sarskild trend kunde skonjas. 

Vedskivlav Hertelidea botryosa, NT 
Vedskivlav ar en skorplav med en fran 
borjan grynig bal som ganska snart blir 
soredios och relativt tjock. Fargen ar va-
rierande bade inom en bal och mellan 
olika vaxtplatser. Den ar oftast gragron. 
Sterila balar kan vara svara att bestiim-
ma, medan apotheciebarande balar har 
tatsittande apothecier som sitter i hopar/ 
klasar (diirav det latinska namnet bot
ryosa). 

Vedskivlav forekommer framst pa 
naturlig ved pa t.ex. gamla tallagor eller 
stubbar. Pa kulturved ar den ovanlig och 
vaxer oftast pa kulturved som utsatts for 
mycket regn, t.ex. dar tak saknas. Fyra 
fynd gjordes under inventeringarna i 
Halsingland. 

Varglav Letharia vulpina, NT 
Varglav hittades pa sammanlagt 21 
byggnader. I 18 av fallen vaxte den pa 
timmer, men vid tre tillfallen viixte den 
pa brador, men endast pa en av dessa 
platser rorde det sig om en bradlada. 
Vanligast var den pa timrade fiibod-
byggnader i Ovanakers kommun (16 
fynd). Enstaka fynd gjordes ocksa i So
derhamn (4 fynd) och Ljusdal (1 fynd). 

Vedflamlav Ramboldia elabens, NT 
Vedflamlav forekommer bade pa na
turlig ved och pa kulturved. Den fore-
drar exponerade lagen men patraffades 
nastan uteslutande pa mer eller mindre 
nordvanda timmervaggar. Sammanlagt 
gjordes 22 fynd. 
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Bradlada i Trdnd-Norrala. Foto: Fredrik Jonsson 

Brun nallav Chaenotheca phaeocep
hala, S 
Brun nallav var den nasi vanligaste sig-
nalarten som patraffades under invente
ringen. Den ar ovanlig i naturlig skog 
i landskapet, men pa kulturved, framst 
timmerbyggnader ar den ganska frek
vent och den sags pa sammanlagt 55 
objekt. Vanligast var den i Ovanakers 
kommun, och den vaxte nastan uteslu
tande pa dmmerbyggnadernas norra, 
nordvastra eller nordostra sidor. 

Sotlav Cyphelium inquinans, S 
Sotlav ar ovanlig pa naturliga substrat i 
landskapet. Pa lador, framst timrade sa
dana, ar den daremot frekvent. Dar viixer 
den nastan alldd pa nagon eller nagra av 
de nordvanda sidorna. Forutom timmer
byggnader hittades sotlav vid ett par till

fallen pa gardesgard, pa en bradlada och 
pa hiissjevirke i en hog. De flesta fynden 
av sotlav gjordes pa lite hogre hojd over 
havet, mellan 150 och 400 meter, men 
den forekom aven pa lagre hojd over ha
vet, men dar i betydligt lagre frekvens. 
Lagsta fyndet var nastan vid havsniva pa 
2 meters hojd over havet (vid Hackse, 
Rogsta). Totalt gjordes 65 fynd av sotlav 
och med tanke pa att 176 timmerbygg
nader inventerades sa betyder det att 
mer an var tredje timmerbyggnad hyste 
sodav. Sodav forekom framst i fabod-
miljoer och de flesta fynden gjordes i 
Ovanakers och Ljusdals kommuner, det 
var ocksa dar som flest fabodar invente
rades. I Ovanakers kommun patriiffades 
sodav med hela 45 fynd, mer an varan-
nan inventerad timmerbyggnad hade fo
rekomst av sodav dar. 

12 

Ovre bilden: Kyrkogardslav pa Arbra kyrkogard 26 mars 2015. Foto: Anders Delin 
Undre bilden: Kyrkogardslav pd Arbrd kyrkogdrd 28 aug. 2009. Foto: Anders Delin 
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Tva lange foljda kolonier av kyrkogards
lav Pleurosticta acetabulum i 
Gastrikland och Halsingland 
Anders Delin 

Kyrkogardslav, som forr hette Parmelia 
acetabulum, vaxer framfor allt pa aldre 
lovtrad, bl.a. pa kyrkogardar och vid 
bebyggelse, huvudsakligen i sodra Sve
rige, upp till norra Svealand. I Dalarna 
finns den pa atta lokaler, alia i den sodra 
delen, och den klassas dar som regional! 
hotad. Hotet ar i forsta hand avverkning 
av de fa trad den vaxer pa (Hermansson 
m.fl. 2008). 

I norra Gastrikland och sodra Hal
singland ar den enligt min erfarenhet 
sallsynt. Jag har sett den pa bara tre lo
kaler, som beskrivs har nedan. Pa tva av 
dem har jag foljt dess utveckling under 
lang tid. 

1. Hedesunda, Albo, Per-Lars, SV om 
Angsnas, RT90 669096/156477. Tva 
balar, en ljus och en mork, sags dar den 
17 feb. 2002 pa tva aspar vid Dalalvens 
strand. De vaxte dllsammans med bl.a. 
allelav Anaptychia ciliaris pa en liten o, 
forenad med land genom ett starrbalte. 
Denna lokal har ej aterbesokts. 

2. Sandviken, Knuven, RT90 
671988/154742. En bal den 1 maj 1995, 
i asprik naturskog pa f.d. betesmark nara 
Storsjon, 50 - 100 m oster om en gam
mal sommarstuga. Den vaxer 2 m upp, 
pa SV sidan av en aspstam. Atersags 
den 4 april 2004. Atersags aven 15 mars 

2015 (foto) och hade da ungefar samma 
storlek som vid upptackten tjugo ar ti
digare, men foto fran 1995 saknas. Inga 
apothecier sags. 

3. Arbra, Kyrkogarden, RT90 
681968/153062. Tva balar indll var-
andra 25 maj 1996, pa lind markt med 
metallbricka med nr 217. De vaxte pa 
nordsidan av stammen, i midjehojd, 
tillsammans med bl.a. gulkantad dagg-
lav Physconia enteroxantha. Atersags 
28 aug. 2009 (foto) och 15 mars 2015 
(foto). Belagg finns i Uppsala och mitt 
fynd omnamndes av Agren (1999). Ar 
2009 hade balarna okat. Den storsta 
balen matte i horisontalplanet 12 cm. 
Kring denna finns nagra mindre balar. 
Flera andra lindar i samma alle granska-
des igen, men inga fler ex. av denna art 
sags. Utveckling mellan 2009 och 2015 
enligt foton: Nagra barksprickor i hogra 
kanten av bagge fotona mojliggor en 
bedomning av utvecklingen. Laven har 
inte vuxit at hoger, men uppat. 1 neder-
kanten finns ett par luckor, kanske ge
nom att barkflagor har fallit av. I vanstra 
delen har huvudbalen och ett par sma-
balar minskat. Nagra sma apothecier har 
dllkommit i huvudbalens centrum. 

Observationerna antyder nagot om 
kyrkogardslavens ekologi. Dessa la-
vindivider vid nordgransen for artens 
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Kulturved kontra naturlig ved 
De flesta av de lavar som vi kallar kul-
turvedslavar finns nagonstans i varlden 
pa naturlig ved. Nagra av de arter som i 
Sverige enbart eller nastan enbart vaxer 
pa kulturved, vaxer i Centraleuropa 
framst pa naturlig ved. Troligen har de 
spritt sig i manniskans spar i kulturland-
skapet fran dessa trakter och norrut till 
Skandinavien. En alternativ forklaring 
skulle kunna vara att de har funnits na
turligt i Sverige ddigare och darifran 
spritt sig till kulturveden, men att de 
sedan har utrotats eller minskat kraftigt 
i naturliga miljoer och nu bara eller nas
tan bara finns pa kulturved. Kulturveden 
skiljer sig fran den naturliga veden i 
nagra aspekter. Oftast ar den behandlad 
pa nagot satt, t.ex. barkad, bilad eller sa-
gad. Det exponerar pa olika siitt veden. 
Kulturveden ar ofta skyddad, t.ex. ge
nom tak, vilket gor att den ofta kan bli 
aldre an naturlig ved. Den utsatts ofta 
for dammimpregnering fran akrar eller 
djur. Kombinationen av dessa egenska
per gor att kulturveden skiljer sig fran 
den naturliga veden. Liknande forut
sattningar kan dock ibland forekomma 
naturligt. Det galler t.ex. branta fjall-
nara sluttningar i alperna, dar marken 
ar sa pass torr att det tar tid for veden 
att brytas ned. Dessutom kan losa jordar 
ge naring/damm ifran sig. 1 den typen 
av miljo kan vissa av de arter som vi i 
Sverige betecknar som kulturvedsarter 
forekomma i belt naturliga miljoer. 

Skogslevande lavarter, som ar van-
liga pa naturlig ved, kan ibland aven 
forekomma pa kulturved. Dessa gynnas 
ofta av att regn kommer at en byggnad. 
Nar t.ex. taket ar borta fran en byggnad, 

och regnet kommer at vaggarna, gyn
nas skogsarterna pa kulturvedslavarnas 
bekostnad. De anrikade naringsamnena 
fran damm skoljs snabbt ur och forhal-
landevis surt regn kommer istallet. 

Tillstandet for kulturveden i 
Gavleborgs Ian 

Fabodar 
Ett ganska stort antal fabodar invente
rades, framst i Ovanakers och Ljusdals 
kommuner. De finaste fabodarna som 
vi besokte var Vasbo och Torp fabodar 
i Ovanakers kommun. Vasbo ar ett kul-
turreservat med hela 46 byggnader och 
mycket gardesgard. Alia byggnader ar 
obehandlade och omalade timmerbygg
nader vilket gor att alia ar potentiella 
habitat for atgardsprogrammets lavar
ter. Rikligast med lavar hittades dock 
pa gardesgardarna. Alia byggnader ar i 
relativt bra skick. Om man fortsatter att 
forsiktigt fornya gardesgardarna och un-
derhaller byggnaderna sa ser framtiden 
for kulturvedslavarna ljus ut pa denna 
fabod. Liknande forhallanden rader 
ocksa pa Torp och Grdsbo fabodar. Det 
ar en fordel om gardesgardarna gors av 
senvuxet virke, sa kallade stavagranar, 
som ar betydligt hardare och hallbarare. 
Om man anvander frodvuxet virke finns 
det en risk att lavarna inte hinner etable-
ra sig innan virket ruttnat bort. 

Svedbovallen i Ljusdals kommun har 
manga fina byggnader och ar valhallen, 
men av nagon anledning iir lavfloran 
inte lika viilutvecklad dar. Var teori iir 
att man i samband med renoveringarna 
har behandlat byggnaderna pa nagot satt 
och att det har paverkat lavarna negativt. 
Samma sak galler Prdstvallen. 
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19juni - De Vilda Blommornas Dag.15-arsjubileum! 
Bomhus, Gavle 
Vandring vid Timmerrannan i Bomhus. Samling kl. 13:00 vid Tempo (Halvards), 
men parkera garna vid Storhagsskolan. Latt vandring 1-2 km langs rannan. Bom-
husbor medverkar med sin kannedom om natur och vaxter. Ledare: Berit Berglund 
026-51 42 78 eller 0730-4140 38. 

Bysjiin Hofors 
Bysjon ligger i byn Hastbo soder om Torsaker. Runt sjon finns en vandringsled, dar 
vi kan folja det som viixer sjonara. Vi gor ocksa en avsdckare till det gamla kultur-
landskapet i omgivningen. Ta med formiddagsfika. Samling vid Hastbo f.d. jarn-
vagsstation, kl. 10:00. Rakna med ca 2 dmmars vandring i lattgangen terrang med 
manga stopp for att studera floran. Ledare: Barbro Risberg 076-1382900. 

Farnebofjardens nationalpark, Sandviken 
Samling kl. 10:00 parkeringen vid Sevedskvarn. Sevedskvarn ligger 3 km S Gysinge 
som nas via vag 272 och vag 56 i S Gastrikland pa gransen till 3 andra landskap. 
Vandringen sker pa liittgangna stigar diir vatmarkerna iir spangade. Stovlar iir bra att 
ha i bilen da. Daliilvens vattenstand fluktuerar. Fika naturligtvis! Intas vid permanen-
ta bord med Sevedskvarns naturskona utsikt som extra forpliignad. Lupp och kikare 
kan vara bra redskap att ta med. Ledare: Ove Lennstrom 070-3490928. 

Golfbanan i Ljusdal 
Ljusdals naturskyddsforening anordnar vandring vid golfbanan, samlingsplats vid 
COOP Ljusdal pa parkeringen mot jarnviigen kl. 14.00. Ledare: Maj Johansson 
0651-93021 070-3336386. 

Sjobergs fabod, Sandviken 
Vi gar liings en skogsvag ca en kilometer fram till den vackra angen. Ta med fika! 
Samling kl. 15:00 vid parkeringen vid OB, Vallhov. Ledare: Inga-Greta Andersson 
070-3549489. 

Jattendalssjon, Nordanstig 
Samling kl. 10:00 vid brandstadonen i Jattendal. Ledare: Ann-Christin Jiiderholm 
070-5391435. 

Voxnabruk, Ovanaker 
Pa resterna av de gamla slagghogarna sa kan det dyka upp en del kalkkravande ar
ter sasom rosettjungfrulin, darrgras, varstarr, iingsgentiana samt lasbraken och rod-
kampar. Samakning fran Norra torget i Edsbyn kl. 13.30 och samfing vid dammen i 
Voxna bruk kl. 14.00. Ledare: Stefan Olander 070-5692690. 
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AUGUSTI 

7 augusti 
Slatter pa Hasta ang, Angens dag. 
Hudiksvallsbygdens Naturskyddsforening anordnar slatter vid angen vid Hasta. 
Slatter med rafsning och fika i det grona. Kom nar det passar, fler behovs! Redskap 
finns. Plats: Hasta ang, Hasthagsvagen, fran kl. 9.00 dll tidig e.m. 

20 augusti 
Slatter Storakersbacken pa Iggon. Kl. 10 -15. 
Naturskyddsforeningen i Gavle anordnar slatter: Efter sommaren ar det dags for 
slatter. Ta garna med egen lie och fika. Vi umgas och skoter angen for att behalla det 
oppna landskapet. Kom och upplev en riktig slatter! Samling vid Konserthuset kl. 
09.30. Per Olof Erickson 073-035 85 42. 

SEPTEMBER 

10 September 
Hudiksvallsbygdens Naturskyddsforening ordnar svamputflykt. Lokal bestams efter 
svamptillgang. Samling for samakning pa Kattvikskajen kl. 10.00. 
Info: Magnus Andersson 070-6583756, Owe Nygren 0650-15583 

OKTOBER 

GABS Hostmote. 
Tid inte bestamd an, men kommer att annonseras pa var hemsida. 
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Hassjevirke. Denna typ av hdssjevirkesres ar mycket vanligare i Siljansbygden an i 
Hdlsingland. Dar dr det ofta en vdxtplats for ladparasitspik. Denna bild drfran 
Fldtsbo i Alfta. Foto: Fredrik Jonsson 

Morabo fabodar ar ett exempel pa en fa
bod dar man har forandrat faboden till 
ett fritidshusomrade. Manga av byggna
derna ar malade och vissa ar ombyggda. 
Denna utveckling ar oftast mycket nega-
tiv for lavarna. 

Gdddviksbo i Alfta forsamling ar 
ett exempel pa en fabod i forfall. De 
oppna ytorna vaxer sakta igen och flera 
av byggnaderna bailer pa att rasa ihop. 
Fortfarande finns dock en hel del lavar 
pa faboden, framst "skogsarter" som 
varglav, sotlav och brun nallav. 

Helt klart ar dock att fabodarna iir 
viktiga som vaxplatser for manga lavar 
som vaxer pa kulturved och darfor iir 
mycket vardefulla att bevara. Uppen
barligen kan ocksa giirdesgardar ganska 

snabbt bli bra substrat for t.ex. ladkant
lav och ladparasitspik och att satta upp 
och underhalla giirdesgardar kan vara en 
effektiv atgiird for att bevara dessa arter. 

Lador i jordbrukslandskapet 
Hdlador av olika slag, de aldre av tim
mer och de nyare av brador, finns i vissa 
delar av lanet fortfarande kvar i ganska 
stora antal. Trenden ar dock hela tiden 
vikande, eftersom det inte byggs nagra 
nya. Tak och grund ar viktigast for att 
bevara ladorna. Nar ladorna ligger i 
skogen eller i skogskanten brukar det 
framst vara "skogsarter" pa ladorna och 
inte de lavar som ar helt beroende av 
kulturveden. Manga lador i skogskanten 
gloms ofta bort och forfaller. Bradlador 
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ar svagare i konstruktionen och kan dar
for krava mer underhall for att inte rasa 
ihop. Bradlador har tidigare ansetts som 
mindre vardefulla ur lavsynpunkt an 
timmerlador, men i denna inventering 
sa har merparten av fynden av den akut 
hotade sydliga ladlaven gjorts pa just 
bradlador. Aven ladkantlaven har hittats 
pa manga bradlador. 

Forutom nedbrytning ar aven rod-
fargning ett stort hot mot lavarna pa la
dorna. 

Atgarder 
Den viktigaste och kanske mest kost-
nadseffekdva atgarden ar att forsoka un
derhalla och bevara de byggnader som 
redan finns i landskapet. Nybyggnation 
av gardesgardar har visat sig ge positiva 
resultat for kolonisation av lavar pa rela-
dvt kort dd. 

I Jamtland och Dalarna finns fortfa
rande ganska rikligt med hassjevirke 
kvar i jordbrukslandskapet. Ibland lig
ger det i hogar pa stenrosen och ibland 
ar det uppstallt i speciella stallningar el
ler mot trad eller byggnader. I Jamtland 
ar dessa hogar viktiga for vedorangelav 
Blastema furfuracea (hotkategori VU) 
som ar en av de fyra fokusarterna i at
gardsprogrammet. 1 trakten av Siljan i 
Dalarna finns kanske varldens storsta 
forekomst av ladparasitspik, och den 

vaxer nastan uteslutande pa hassjevirke. 
Att stalla upp exempelvis uttjant gardes-
gardsvirke mot ett trad i oppet lage pa 
exempelvis en akerholme skulle kunna 
vara en lamplig atgard aven i Halsing
land. 

Citerad litteratur 

Ahlner, S. 1948. Utbredningstyper bland 
nordiska barrtradslavar. Acta Phyto-
geographica Suecica. Band 22. 

Naturvardsverket 2011. Atgardspro
gram for bevarande av hotade lavar 
pd kulturved i odlingslandskapet 
2011-2016. Naturvardsverket rap
port 6439. 

Nordin, A. & Hermansson, J. 1999. 
Floristic news from Sweden, Nor
way and Finland. Graphis Scripta 
10: 13-20. Stockholm. ISSN 0901-
7593. 

Webreferenser 
Google Maps: https://maps.googIe.se/ 

Lanskartor: http://ext-webbgis.lanssty
relsen.se/sverigeslanskarta/ 
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Kalendarium 

Under denna rubrik finns bade foreningens egna aktiviteter och andras aktiviteter 
med botanisk anknytning som vi snappat upp. 

MAJ-AUGUSTI 

Botaniska utflykter i vastra Gastrikland 
Vi ar en grupp som under manga somrar traffats regelbundet for att gora botaniska 
utflykter, framfor allt i Torsakersbygden. Vi planerar inte sa langt i forvag, utan va-
derprognoser och blomningstider far styra vara traffar. Ibland har vi en kvallsutflykt, 
ibland lordag eller sondag. Vi brukar komma overens om hur det passar deltagarna, 
sen har vi kontakt via SMS och mail. Vill du vara med ar du valkommen att hora av 
dig, sa far du information om tid och plats for nar vi ses. Kotaktperson: Barbro Risberg 
076-1382900, e-post: barbro.risberg@gmail.com 

MAJ 

14-15 maj 

Vi firar vi utgivningen av Gastriklands Flora, se sarskild annons sidan 23. 

JUNI 
19 juni - De Vilda Blommornas Dag 
( Se sidan 31 for mer information) 

JULI 

Stugubacken Bollnas 
Utflykt planeras till Naturskyddsforeningens blomsteriing i Stugubacken som ar be
lagen mellan Hanebo och Katrineberg. Se ardkel i VAX nr 2, 2015. Det behovs en 
solig dag i borjan av juli. Darfor bestams dag och tid mycket senare. Maila intresse 
till Kent Wesdund (kent.t.wesdund@telia.com.) sa far du datum etc. via mail nar 
tiden narmar sig. 

24 juli 
Angsslatter i Rigberg 
kl. 10.00. Naturskyddsforeningen i Nordanstig: Vi slattaren skogsbacke med skydds-
vard flora. Medtag garna lie och riifsa (men vi kan lana ut till den som saknar). Vi 
bjuder pa fika under arbetet och sedan pa slatterskaffning. Samling: Vid skolan i 
Hassela Upplysningar: Ragnar Svensson, 0652-320 29. 

23-24 juli 
Preliminiir Slatterhelg i naturskona Hade vid Dalalven (se aven hemsidan). For nar-
mare info: Peter Stahl 073-0242043. 

29 



Vaxter i Halsingland och Gastrikland 2/2016 

rekommenderar jag boken "Vitmossor i 
Norden" utgiven av Mossornas vanner 
som ett komplement. I den finns tydfiga 
utbredningskartor, som ocksa i grova 
drag antyder hur frekvent en art ar inom 
ett visst geografiskt omrade. 

Boken ar ett praktverk i stort format 
med 307 sidor och hundratals fargbilder 
mossorna. Har du ocksa intresse av att 

fordjupa dig i amnet vitmossor ar boken 
oumbarUg! av yppersta kvalitet. Det har 
varit ett noje att lasa den under vintem. 
Jag har inte upplevt norskan som nagot 
hinder att ta dll mig innehallet. Nu ser 
jag fram emot att anvanda de utforliga 
nycklarna och kompletterande texterna 
for att komma langre i min stravan att 
lara kanna vit 

Ny bok om blommomas varld. 
Margareta Edqvist 

I var ger Svenska Botaniska Forening
en ut en ny bok, Upptdck blommornas 
vdrld, som riktar sig till alia som vill lara 
sig mer om var vilda flora. I boken kan 
lasaren bekanta sig med viixtfamiljerna, 
lara sig grunderna i artbestamning, fa 
kunskap om olika vaxtmiljoer och fa 
en inblick i de botaniska foreningarnas 
trevliga varld. Det finns ocksa texter om 
lakevaxter, floraskydd, fridlysta vaxter, 
landskapsblommor, botanikens historia 
och mycket mer och tio engagerade bo
tanister berattar pa ett personligt satt om 
sitt intresse. 

Boken lampar sig som kursbok i stu-
diecirklar. Forfattare ar Eva Stenvang 
Lindqvist och Margareta Edqvist. Bo
ken ar rikt illustrerad. Priset forvantas 
bli 179 kr. 
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Underjordisk karlek 
Ove Lennstrom 

Redan i begynnelsen av mykologistu-
dierna far man lara sig tradens betydelse 
for svamparna och tvartom. Ett gott rad 
blir darfor att alltid registrera forekom-
mande trad inom en tjugo meters radie 
runt den okanda svampen. Det kommer 
sig av att svampar och trad bildar ekto-
mykorrhiza. Vid mykorrhizaforbindel-
sen mellan svampmyceliet och tradroten 
producerar tradet genom fotosyntesen 
socker som via tradets karlsystem nar 
svampen vilken i sin tur frigor narings-
amnen fran omgivningen och nar trad-
kronan via vattnet som gar i motsatt 
riktning. Sadant utbyte av energi och 
ravaror kallas mutualisdsk symbios. 
Vid en kort men smakfullt infogad lind-
alle, som kladsamt avgransar en oppen 
grasmark, vaster om Arsunda kyrka 
brukar mangfalden svamparter trangas, 
da grasmarkens omgivning hyser fler

talet tradarter. Den svampfattiga inled-
ningen av hosten 2015 var inte till godo 
for fungan och fick en "svampofil" att 
erinra sig Karlfeldts dikt Hostens var, 
fransett det faktum att den stolta var 
utsprungen aldrig tog slut vilket gjorde 
den svage oformogen att kalla arets 
September host. Men sa, sent omsider 
poppade grasytorna plotsligt upp med 
ett eldorado av mykorrhizasvampar, 
tillsammans med flertalet angssvampar 
som egendigen var de tankta undersok-
ningsobjekten. Men det galler att fanga 
tillfallet nar det ges, vilket uppenbara-
des med alia dessa soppar som "regnade 
upp" ur backen. Dar fanns tre arter ur 
slaktet Suillus, alia vardspecifika: Lark-
sopp S. grevellei knuten till lark Larix 
sp., grynsopp S. granulatus och smor-
sopp S. luteus bada knutna till tall Pinus 
sylvestris. Har fanns ocksa adelsoppen 

Ldrksopp, Arsunda kyrka. 
Foto: Ove Lennstrom 

Stensopp, smorsopp, grynsopp, Arsunda. 
Foto: Ove Lennstrom 
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l:kspmdling. Arsunda kyrka. 
Foto: Ove Lennstrom 

Stensopp Boletus edulis, Karl-Johan 
kallad, vilken ar mindre noggrann vid 
partnerval. Har duger saval bok Fagus 
sylvaticus, ek Quercus robur, bjork Be-
tula sp. och gran Picea abies. 

Mest imponerande av alia forekom-
mande fruktkroppar pa grasplanen var 
de stora spindlingar, varav somliga mat
te 20 cm i diameter, och vaxte alldeles 
i lindallens narhet. Spindlingar ar ocksa 
mykorrhizasvampar som i Arsunda van-
ligtvis vaxer i skogen. Transport hem 
och examination av ett av exemplaren 
pekade pa ekspindling Cortinarius bal-
teatuscumatilis, knuten dll ek enligt 
Funga Nordica. Boken Svampar vid-
gar urvalet till ek, bok och bjork. Har 
hittades den vid lind Tilia sp. Annu en 
mykorrhizapartner? 20 m langre bort, 
inne pa en skolgard och dold av andra 
trad, vaxer en stor bok. Arsundas enda? 
Forutom den niimnda boken vaxer ocksa 
bjorkar B. pendula och aspar Populus 
tremula inom tankbart mykorrhizaav-
stand, men inga ekar. 

Ekspmdling, Arsunda kyrka. 
Foto: Ove Lennstrom 

Sens moral: Vad lar man sig av detta? 
Jo, stirra dig inte blind pa narmaste 
trad. Raknen dem alia! A andra sidan, 
varfor kan inte lindarna vara ekspind-
lingens symbiospartner? Och hur ar det 
med asparna? Boken Svampar vidgar ju 
begreppet jiimfort med Funga Nordica. 
Ar det manne sa att det finns fler kandi-
dater tankbara som symbionter? Det ar 
dock svart att tolka romanser nar de sker 
underjordiskt. Visst ar det som svamp-
nestorn Nils Suber uttryckte sig; "for att 
kunna allt om svamp racker inte ett liv, 
det maste dll minst tva". 

Citerad litteratur 

Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2008: 
Funga Nordica. Copenhagen 

Ryman, S. & Holmasen, I. 1984: Svam
par en fdlthandbok. Stockholm 
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Ovre bilden: Den sektion vitmossor som dr Idttast att kdnna igen dr sektionen Spliagnum. 
Grenbladen dr stora och karakteristiskt utspdrrade. Pa bilden dr den roda arten praktvit-
mossa Sphagnum magellanicum. Det finns ocksa inslag i gult av det som troligen dr flaggvit-
mossa Sphagnum balticum. Karstjdm, Torsaker, 11 September 2011. 
Undre bilden: En annan art .som ocksa tillhor .sektionen Sphagnum dr sotvitmossa 
Sphagnum papillosum. Kopmanmossen, Torsaker I ̂ juli 2015. Foton: Barbro Risberg 
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"Norges torvmoser" av 
Kjell Ivar Flatberg 
Barbro Risberg 

Jag tycker det ar spannande att upptacka 
och fa namn pa nya arter i min narmiljo. 
Det ar sa jag kommit att intressera mig 
for vitmossorna. Det varierar i farg och 
form och inte minst i val av vaxtplatser, 
fran klipphallar dll rikkarr. Jag upptack-
te ganska snart att det var ett svart slakte 
med behov av t.ex. mikroskopering. Det 
blev manga fragestallningar, nar jag bor-
jade tranga in i amnet. 

Nu tror jag mig ha hittat boken som 
kan ge svar pa mina fragor. Den heter 
"Norges torvmoser" och ar skriven av 
Kjell Ivar Flatberg, professor, numera 
emeritus, i Tromso. Han ar en av vardens 
framsta experter pa vitmossornas biolo-
gi. Han har sjalv beskrivit och namnged 
16 nya arter av vitmossor for vetenska-
pen. Nio av dem upptacktes i Norge. Att 
boken handlar om Norges vitmossor ar 
inget hinder for att anvanda den hos oss. 
Norge, inklusive Svalbard har Europas 
artrikaste vitmossflora och sa vitt jag 
kan bedoma ar samdiga svenska arter 
beskrivna i boken. 

Alia detaljer finns i de fantastiska bil
derna 
Vitmossor vaxer oftast diir det iir vatt 
och mycket av inledningen av boken 
upptas av beskrivningar av vitmossornas 
anpassning och forekomst i olika myr-, 
vatmarks- och sumpskogsmiljoer. 

Det mest fantastiska i boken ar bil

derna. Jag tiinker att sadana bilder bara 
kan fotograferas och valjas ut for att il-
lustrera, av den som kan riktigt mycket 
sjiilv och som vet var svarigheterna i 
bestamningarna ligger. Alia detaljer hos 
mossornas skott med den enorma va
riation som finns dar, beskrivs i ord och 
mangder med bilder. Att man klarar att 
skilja dessa karaktarer ar avgorande for 
bestamningen. Anda far man en chans 
till, da alia valen som gors i bestiim-
ningsnycklarna ocksa ar illustrerade i 
bild. Det kan ju faktiskt vara ratt svart 
att med begransad erfarenhet avgora om 
ett huvud iir gront, gragront eller gul-
gront, men har hjalper bilderna dig att 
gora ratt val. 

Artbeskrivningar 
Storre delen av boken upptas av grund-
liga beskrivningar av arterna. Aven dar 
ar bildmaterialet ett stort stod. Nagot 
jag tycker om ar att den morfologiska 
variationen inom arten beskrivs. En art 
som normalt iir klarrod kan faktiskt un
der vissa omstiindigheter vara helt gron. 
Dessutom finns for varje art ett stycke 
med beskrivna forvaxlingsarter, dar 
det star vilka karaktiirer man bor vara 
uppmarksam pa for att inte komma fel 
vid bestamningen. Det som behover 
kompletteras fran annan litteratur ar 
de svenska namnen och utbredningen i 
Sverige for de arter som finns har. Diir 
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Angshaverrotens beroende av 
jarnvagar 1 Halsingland 
Anders Delin 

Jamvagsvaxter ar arter som man mest 
finner pa jarnvagsmark, alltsa banval-
lar och bangardar. Angshaverroten Tra-
gopogon pratensis namns av Almquist 
(1957) som en sadan. Under invente
ringen for Halsinglands flora har den 
setts pa jarnvagsmark, men anda oftare 
i diverse kulturpaverkade miljoer vid 
sidan om, men ganska nara en jarnvag. 
Har beskriver jag utbredningen lite mer i 
detalj och forsoker forklara dess ganska 
ovanliga utbredningsmonster. 

Angshaverrot ar hogvaxt, perenn, 
med palrot. Dess nara slakting akta ha-
verrot T. porrifolius har odlats for den 
atbara roten. Angshaverroten blommar i 
ekorrbiirets och i linneans tid. Fro sprids 
i mjolkens tid. Frona har stor tjiiderpen-
sel och ser ut att kunna svava lange och 
diirmed ha god chans att vid liimpligt 
viider flyga langt. Arten havdar sig bra 
aven bland hoga gras och orter. Nagra 
blad overvintrar grona. 

Angshaverrot fanns enligt Linne 
(1745) pa iingar i Uppland och Skane. 
Aven Nyman (1868) uppgav att den 
vaxte i angar. I Halsingland fanns den 
pa 1860-talet (Wistrom 1864). Den iir 
i Sverige sydfig och befinner sig i Hal
singland nara sin NV-grans. Den finns 
dock bade i Medelpad (Lidberg & Lind-
strom 2010) och i Angermanland (Ma-
scher 1990). 

Pa jarnvagsmark fann arten ett nytt 
livsrum. Almquist (1957) beskrev angs-

Angshaverrot 
Tragopogon pratensis 

Fynd av angshaverrot. Karta framstdlld av 
Bjorn Wannberg. 

haverrotens utbredning liings jiirnvii-
gama pa foljande vis: "I slattbygder 
allestades kantande banlinjema, eljest 
+1- allmiin liings de flesta, upp till Vrm 
(i oster atminstone till Persberg), norra 
Vstm (t.o.m. BJ), nedre Dlr His 
(atminstone till Hennan samt Ostkust-
banan) och Mpd (d:o samt hela linjen 
Sundsvall - Ange. Farre fynd i Jmt ... 
och Ang - Nb ...". BJ torde betyda 
Bergslagernas Jarnvagar. 

Bade i Medelpad (Lidberg & Lind-
strom 2010) och i Angermanland (Ma-
scher 1990) har arten en ganska stark 
anknytning till jarnvagsmark. 

Jiirnviigar byggdes i Hiilsingland 
under en lang period. Foljande Urtal iir 
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ngshaverrot. Arbra. Lagg mdrke till de myc 
med tva varv. Pollen tycks finnas bara i de ce 

hamtade fran Norrlandsk uppslagsbok 
(1994). Forst anlades flera korta pri-
vata jarnvagar i anslutning till industri: 
Marma - Sandarne 1857, Soderhamns 
jarnvag 1861, Hudiksvalls jarnvag 1860 
- 1874 (fanns i Forsa 1863), Nasviken -
Ljusdal 1880-talet, Harmanger - Berg-
sjo 1895, Boflniis - Orsa 1900, Voxna 
- Lobonas 1908. Smaningom samman-
bands och forlangdes dessa med statliga 
banor: Stambanan Storvik - Ange 1881 
(fanns i Bollnas 1878) och Ostkustbanan 
Gavle - Harnosand 1927 (startad privat, 
snart forstatligad). Om angshaverrot 
vandrade in i samband med jarnviigs-
byggen torde det alltsa ha agt rum under 
aren efter 1857, mest under decennierna 
narmast darefter. 

Noteringarna av angshaverrot i Hal
singland fore 1980 borjar med Alfred 

Idnga mdrkesflikarna som bildar spiraler 
ala blommorna. Foto: Anders Delin 

Wistrom, som gav en lokal 1864 och 
fem lokaler 1867. Ingen av dessa be-
skrevs som jarnvag. Bland de totalt 27 
noteringarna fore 1980 ar det bara tva 
som beskriver att arten vaxte pa jarnvag. 
Manga av de andra ar fran platser dar 
jarnvag finns i narheten, men uppgif-
terna ar knappa och vi vet inte om den 
vaxte pa jarnvagsmark. 

Var inventering fran 1980 och framat 
gav 75 lokaler for angshaverrot. Den 
oversiktliga utbredningskartan ger in-
trycket att arten foljer jarnvagarna, bade 
stambanan, fran Lingbo dll Halsinge-
Nybo i Ramsjo, och banorna Kilafors 
- Soderhamn, Bollnas - Furudal, Hu
diksvall - Ljusdal (Dellenbanan), Har
manger - Bergsjo och lokala banor dll 
industrier i Ljusne, Sandarne, Soder
hamn och Stocka. 
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per bildats i Gavle, Sandviken, Sodra 
Halsingland och Norra Halsingland. De 
har borjat traffas och redan gjort flera ut
flykter. Kontaktpersoner ar Lotta Delin 
(Sandviken), Per-Olof Ericksson (Gav
le), Kent Wesdund och Stefan Olander 
(sodra Halsingland) och Per-Gunnar Ja-
cobsson (norra halsingland). 

1 en lansgemensam studiecirkel, ledd 
av Magnus Andersson kommer vi att 
lara oss inventeringsmetodik och vad 
man behover titta efter for att identi flera 

skogar med hoga naturvarden. Tanken 
ar att deltagarna sedan ska kunna bidra 
med att kvalitetssakra inkomna tips pa 
skyddsvarda skogar. Vill du bidra med 
att inventera naturskogar sa kan det fin
nas nagra platser kvar. Kontakta mag-
nus.andersson@foran.se. 

Du som vill vara med i skogsgruppen 
kan kontakta Inga-Greta andersson som 
skoter skogsgruppens kontaktlista: an
dersson.ingagreta@gmail.com. 

En kommunikationsgrupp inom GABS 
har bildats - Spindelgruppen 
Redaktionen 

Bockerna om Gastriklands och Halsinglands floror iir i utgivningsskedet respekdve 
layoutskedet. Foreningen behover fora ut florornas kunskaper och enastaende berat-
telser till det verkliga livet. Vi vill garna na ut till nya grupper och samtidigt upp-
muntra egna medlemmar, och har darfor bildat en kommunikationsgrupp. 

Stefan Olander, tel nr: 0705-692690, 
e-post: skalensfabod@gmail.com 

Alf Paflin, tel nr: 0702-474420, 
e-post: alf.pallin@soderhamn.com 

Barbro Risberg, tel nr:0290-765820, 
e-post: barbro.risberg@gmail.com 

Inga-Greta Andersson, tel nr: 0706-
553801, e-post: andersson.ingagreta@ 
gmail.com 

Birgitta Hellstrom, tel nr: 026-35960, 
e-post: birgitta.m.hellstrom @ telia.com 
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Skogsgruppen och skogsprojektet 
Magnus Andersson 

Skogsgruppen ar Naturskyddsforening
ens natverk for skogsfragor i Gavle
borgs Ian. Vi ar ett 100-tal personer som 
vill vama skogens liv. Aven flera med
lemmar i Gavleborgs botaniska sallskap 
ar engagerade. Naturskyddsforeningen 
i lanet har fatt pengar for ett skogspro-
jekt som bland annat syftar till att oka 
antalet aktiva i skogsgruppen, oka vara 
kunskaper och att fa fler skogar i vart liin 
skyddade. 

Langt ifran alia fina gamla skogar ar 
upptackta. Trots att de stadiga anslagen 

for skogsskydd ar begransade tror vi att 
vi kan gora skillnad genom att upptacka 
nya skyddsvarda omraden och rap
portera dessa dll myndigheterna. Inom 
skogsprojektet samlar vi darfor in infor-
madon om sadana omraden och samlar 
det i en databas. Sdg Hammarsten ar en 
av de ansvariga. Flera breda insamlings-
moten kommer att ordnas i host for att 
fa in tips. Har du tips redan nu, kontakta 
sdg.hammarsten@bredband.net. 

Efter ett par inspirations- och strate-
gimoten har nu ocksa lokala skogsgrup-

Riktigt fin gammal tallskog pa Uvberget i Soderhamn. Pa iiilliii;aii vaxer citronlicka 
Antrodia xantha och pa den kalasar .skrovlig flatbagge (injallda bdden). Foto: Tomas Troschke 
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Angshaverrot, frdboll. Gryttjesberget, Delsbo. Foto: Arnold Larsson 

For 24 av vara 75 lokaler har inventera-
ren angivit jarnvagsmark som vaxtplats. 
For ovriga 51 lokaler har jag gjort mer 
detaljerade kartstudier. Grona kartan i 
skala 1:50 000 fran 1980-talet visar de 
jarnvagar som da var forsedda med rals, 
bade brukade och nedlagda strackor. 
Lokalens lage pa denna karta bestamdes 
med hjalp av de uppgivna koordinaterna 
och dess kortaste avstand till jarnvag 

mattes upp. Det gav foljande resultat: 
Lokaler 50 - 1000 m fran jarnvag: 33 
Lokaler 1001 - 5000 m fran jarnvag: 12 
Lokaler mer an 5000 m fran jarnvag: 6 

Det som faller i ogonen ar att ett 
mycket stort antal av lokalerna for angs
haverrot inte befinner sig pa jarnvags
mark, men i dess narhet. 

Fyra av de lokaler som ligger langre 
fran jarnvag an 5000 m iir vid Hedvigs-
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fors bruk med omnejd, de tva 5vriga i 
jordbruks- och vagmdjoer. Lokalerna vid 
Nianfors och Langvind ar ocksa avlagsna 
fran jarnvag och ligger vid jarnbruk. 

De 33 lokaler, som ligger 50 - 1000 
m fran jarnvag och de 12 som ligger 
1001 - 5000 m fran jarnvag antyder en 
spridningshistoria dar angshaverroten 
har etablerat sig pa jarnvagsmark och i 
en senare fas har flyttat ut dll angrans-
ande terrang. Spridningen torde ha agt 
rum med fron, och de angivna avstanden 
skulle alltsa kunna ge en uppfattning om 
hur langt frona kan spridas med vinden. 
Spridningen kan naturligtvis ocksa ha 
skett i flera etapper. 

Man kan diskutera en motsatt sprid-
ningsvag. Angshaverroten skulle da ha 
funnits i de trakter dar jarnvagar bygg
des och den skulle ha funnit en passande 
miljo pa de nya nakna ytor som uppkom. 
Denna utveckling verkar mindre sanno-
lik, darfor att arten troligen var och nu ar 
ganska sallsynt i stora delar av det hal-
singska kulturlandskapet. 

Tjugonio av de 75 fynden ligger pa 
eller i narheten av stambanan, som tycks 
ha spelat en sarskilt stor roll vid sprid
ningen av angshaverrot. Spridningen 
langs jarnvagarna kan ha agt rum under 
byggnadsfasen, med fraktad jord. Man 
kan ocksa tanka sig spridning av de fly-
gande frona med jarnvagstag, eller med 
vinddraget efter dem. 

Angshaverroten tycks vara en ganska 
framgangsrik kolonisator pa kulturmar-
ker aven dar konkurrensen fran andra 
arter ar stor, men jarnvagarnas kala ytor 
har tydligen varit till stor hjalp under 
dess spridning och etablering. 

Det finns andra arter med troligen lik
nande historia och nuvarande utbred
ningsmonster, t.ex. strimsporre Linaria 
repens. Dess fron flyger inte. En jam-
forelse mellan den och angshaverroten 
kunde kanske vara intressant, men har 
annu inte gjorts. 

Citerad litteratur 

Almquist, Erik 1957: Jarnvagsflorisdska 
notiser. Ett apropos dll jarnvagsjubi-
leet. SvenskBot. Tidskr. 57:223-263. 

Lidberg, Rolf & Lindstrom, Hakan 
2010: Medelpads flora. SBF-forla-
get. Uppsala. 

Linne, Carl von 1745: Flora Svecica. 

Mascher, Jan W. 1990: Angermanlands 
flora. Lund. 

Norrlandsk Uppslagsbok 1994: Umea. 

Nyman, Carl Fredrik 1868: Utkast till 
svenska vdxternas naturalhistoria. 
Orebro. 

Wistrom, Johan Alfred. 1864: Natural-
historiska anteckningar under vand-
ringar i Hudiksvalls-trakten .samt en 
del af Ljusnedalen inom Helsing-
land. Redogorelse for Hudiksvalls 
hogre Elementarlaroverk under la-
searet 1863-1864. Hudiksvall. 

Wistrom, Johan Alfred 1867: Provinsen 
Helsinglands fanerogama vexter 
och ormbunkar. Gefle. 
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Under Pingsthelgen den 14-15 maj 
firar vi utgivningen av Gastril^lands Flora. 

Den forsta nagonsin! 

Lordag 14/5 kl. 13:30 
Presentationer av floran pa Silvanum 

Oppet hus med bl.a. bokforsaljning fran kl. 10:00 

Lunch eller fika finns att kopa i Cafe-delen 

Gastriktands 
Hora 

Gastriklands 
flora 

Sondag 15/5 
Exkursion i florans anda 

Samling kl. 10:00 vid Silvanum 
(Silvanum ligger vid Kungsbacksvagen 32, Gavle) 

For narmare program se GABS hemsida. 
Under helgen kommer floran att saljas till rabatterat pris 300 kr 

v. 
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Magnus Andersson 
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madon om sadana omraden och samlar 
det i en databas. Sdg Hammarsten ar en 
av de ansvariga. Flera breda insamlings-
moten kommer att ordnas i host for att 
fa in tips. Har du tips redan nu, kontakta 
sdg.hammarsten@bredband.net. 

Efter ett par inspirations- och strate-
gimoten har nu ocksa lokala skogsgrup-
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"Norges torvmoser" av 
Kjell Ivar Flatberg 
Barbro Risberg 

Jag tycker det ar spannande att upptacka 
och fa namn pa nya arter i min narmiljo. 
Det ar sa jag kommit att intressera mig 
for vitmossorna. Det varierar i farg och 
form och inte minst i val av vaxtplatser, 
fran klipphallar dll rikkarr. Jag upptack-
te ganska snart att det var ett svart slakte 
med behov av t.ex. mikroskopering. Det 
blev manga fragestallningar, nar jag bor-
jade tranga in i amnet. 

Nu tror jag mig ha hittat boken som 
kan ge svar pa mina fragor. Den heter 
"Norges torvmoser" och ar skriven av 
Kjell Ivar Flatberg, professor, numera 
emeritus, i Tromso. Han ar en av vardens 
framsta experter pa vitmossornas biolo-
gi. Han har sjalv beskrivit och namnged 
16 nya arter av vitmossor for vetenska-
pen. Nio av dem upptacktes i Norge. Att 
boken handlar om Norges vitmossor ar 
inget hinder for att anvanda den hos oss. 
Norge, inklusive Svalbard har Europas 
artrikaste vitmossflora och sa vitt jag 
kan bedoma ar samdiga svenska arter 
beskrivna i boken. 

Alia detaljer finns i de fantastiska bil
derna 
Vitmossor vaxer oftast diir det iir vatt 
och mycket av inledningen av boken 
upptas av beskrivningar av vitmossornas 
anpassning och forekomst i olika myr-, 
vatmarks- och sumpskogsmiljoer. 

Det mest fantastiska i boken ar bil

derna. Jag tiinker att sadana bilder bara 
kan fotograferas och valjas ut for att il-
lustrera, av den som kan riktigt mycket 
sjiilv och som vet var svarigheterna i 
bestamningarna ligger. Alia detaljer hos 
mossornas skott med den enorma va
riation som finns dar, beskrivs i ord och 
mangder med bilder. Att man klarar att 
skilja dessa karaktarer ar avgorande for 
bestamningen. Anda far man en chans 
till, da alia valen som gors i bestiim-
ningsnycklarna ocksa ar illustrerade i 
bild. Det kan ju faktiskt vara ratt svart 
att med begransad erfarenhet avgora om 
ett huvud iir gront, gragront eller gul-
gront, men har hjalper bilderna dig att 
gora ratt val. 

Artbeskrivningar 
Storre delen av boken upptas av grund-
liga beskrivningar av arterna. Aven dar 
ar bildmaterialet ett stort stod. Nagot 
jag tycker om ar att den morfologiska 
variationen inom arten beskrivs. En art 
som normalt iir klarrod kan faktiskt un
der vissa omstiindigheter vara helt gron. 
Dessutom finns for varje art ett stycke 
med beskrivna forvaxlingsarter, dar 
det star vilka karaktiirer man bor vara 
uppmarksam pa for att inte komma fel 
vid bestamningen. Det som behover 
kompletteras fran annan litteratur ar 
de svenska namnen och utbredningen i 
Sverige for de arter som finns har. Diir 
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Angshaverrotens beroende av 
jarnvagar 1 Halsingland 
Anders Delin 

Jamvagsvaxter ar arter som man mest 
finner pa jarnvagsmark, alltsa banval-
lar och bangardar. Angshaverroten Tra-
gopogon pratensis namns av Almquist 
(1957) som en sadan. Under invente
ringen for Halsinglands flora har den 
setts pa jarnvagsmark, men anda oftare 
i diverse kulturpaverkade miljoer vid 
sidan om, men ganska nara en jarnvag. 
Har beskriver jag utbredningen lite mer i 
detalj och forsoker forklara dess ganska 
ovanliga utbredningsmonster. 

Angshaverrot ar hogvaxt, perenn, 
med palrot. Dess nara slakting akta ha-
verrot T. porrifolius har odlats for den 
atbara roten. Angshaverroten blommar i 
ekorrbiirets och i linneans tid. Fro sprids 
i mjolkens tid. Frona har stor tjiiderpen-
sel och ser ut att kunna svava lange och 
diirmed ha god chans att vid liimpligt 
viider flyga langt. Arten havdar sig bra 
aven bland hoga gras och orter. Nagra 
blad overvintrar grona. 

Angshaverrot fanns enligt Linne 
(1745) pa iingar i Uppland och Skane. 
Aven Nyman (1868) uppgav att den 
vaxte i angar. I Halsingland fanns den 
pa 1860-talet (Wistrom 1864). Den iir 
i Sverige sydfig och befinner sig i Hal
singland nara sin NV-grans. Den finns 
dock bade i Medelpad (Lidberg & Lind-
strom 2010) och i Angermanland (Ma-
scher 1990). 

Pa jarnvagsmark fann arten ett nytt 
livsrum. Almquist (1957) beskrev angs-

Angshaverrot 
Tragopogon pratensis 

Fynd av angshaverrot. Karta framstdlld av 
Bjorn Wannberg. 

haverrotens utbredning liings jiirnvii-
gama pa foljande vis: "I slattbygder 
allestades kantande banlinjema, eljest 
+1- allmiin liings de flesta, upp till Vrm 
(i oster atminstone till Persberg), norra 
Vstm (t.o.m. BJ), nedre Dlr His 
(atminstone till Hennan samt Ostkust-
banan) och Mpd (d:o samt hela linjen 
Sundsvall - Ange. Farre fynd i Jmt ... 
och Ang - Nb ...". BJ torde betyda 
Bergslagernas Jarnvagar. 

Bade i Medelpad (Lidberg & Lind-
strom 2010) och i Angermanland (Ma-
scher 1990) har arten en ganska stark 
anknytning till jarnvagsmark. 

Jiirnviigar byggdes i Hiilsingland 
under en lang period. Foljande Urtal iir 
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l:kspmdling. Arsunda kyrka. 
Foto: Ove Lennstrom 

Stensopp Boletus edulis, Karl-Johan 
kallad, vilken ar mindre noggrann vid 
partnerval. Har duger saval bok Fagus 
sylvaticus, ek Quercus robur, bjork Be-
tula sp. och gran Picea abies. 

Mest imponerande av alia forekom-
mande fruktkroppar pa grasplanen var 
de stora spindlingar, varav somliga mat
te 20 cm i diameter, och vaxte alldeles 
i lindallens narhet. Spindlingar ar ocksa 
mykorrhizasvampar som i Arsunda van-
ligtvis vaxer i skogen. Transport hem 
och examination av ett av exemplaren 
pekade pa ekspindling Cortinarius bal-
teatuscumatilis, knuten dll ek enligt 
Funga Nordica. Boken Svampar vid-
gar urvalet till ek, bok och bjork. Har 
hittades den vid lind Tilia sp. Annu en 
mykorrhizapartner? 20 m langre bort, 
inne pa en skolgard och dold av andra 
trad, vaxer en stor bok. Arsundas enda? 
Forutom den niimnda boken vaxer ocksa 
bjorkar B. pendula och aspar Populus 
tremula inom tankbart mykorrhizaav-
stand, men inga ekar. 

Ekspmdling, Arsunda kyrka. 
Foto: Ove Lennstrom 

Sens moral: Vad lar man sig av detta? 
Jo, stirra dig inte blind pa narmaste 
trad. Raknen dem alia! A andra sidan, 
varfor kan inte lindarna vara ekspind-
lingens symbiospartner? Och hur ar det 
med asparna? Boken Svampar vidgar ju 
begreppet jiimfort med Funga Nordica. 
Ar det manne sa att det finns fler kandi-
dater tankbara som symbionter? Det ar 
dock svart att tolka romanser nar de sker 
underjordiskt. Visst ar det som svamp-
nestorn Nils Suber uttryckte sig; "for att 
kunna allt om svamp racker inte ett liv, 
det maste dll minst tva". 

Citerad litteratur 

Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2008: 
Funga Nordica. Copenhagen 

Ryman, S. & Holmasen, I. 1984: Svam
par en fdlthandbok. Stockholm 
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rekommenderar jag boken "Vitmossor i 
Norden" utgiven av Mossornas vanner 
som ett komplement. I den finns tydfiga 
utbredningskartor, som ocksa i grova 
drag antyder hur frekvent en art ar inom 
ett visst geografiskt omrade. 

Boken ar ett praktverk i stort format 
med 307 sidor och hundratals fargbilder 
mossorna. Har du ocksa intresse av att 

fordjupa dig i amnet vitmossor ar boken 
oumbarUg! av yppersta kvalitet. Det har 
varit ett noje att lasa den under vintem. 
Jag har inte upplevt norskan som nagot 
hinder att ta dll mig innehallet. Nu ser 
jag fram emot att anvanda de utforliga 
nycklarna och kompletterande texterna 
for att komma langre i min stravan att 
lara kanna vit 

Ny bok om blommomas varld. 
Margareta Edqvist 

I var ger Svenska Botaniska Forening
en ut en ny bok, Upptdck blommornas 
vdrld, som riktar sig till alia som vill lara 
sig mer om var vilda flora. I boken kan 
lasaren bekanta sig med viixtfamiljerna, 
lara sig grunderna i artbestamning, fa 
kunskap om olika vaxtmiljoer och fa 
en inblick i de botaniska foreningarnas 
trevliga varld. Det finns ocksa texter om 
lakevaxter, floraskydd, fridlysta vaxter, 
landskapsblommor, botanikens historia 
och mycket mer och tio engagerade bo
tanister berattar pa ett personligt satt om 
sitt intresse. 

Boken lampar sig som kursbok i stu-
diecirklar. Forfattare ar Eva Stenvang 
Lindqvist och Margareta Edqvist. Bo
ken ar rikt illustrerad. Priset forvantas 
bli 179 kr. 
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Underjordisk karlek 
Ove Lennstrom 

Redan i begynnelsen av mykologistu-
dierna far man lara sig tradens betydelse 
for svamparna och tvartom. Ett gott rad 
blir darfor att alltid registrera forekom-
mande trad inom en tjugo meters radie 
runt den okanda svampen. Det kommer 
sig av att svampar och trad bildar ekto-
mykorrhiza. Vid mykorrhizaforbindel-
sen mellan svampmyceliet och tradroten 
producerar tradet genom fotosyntesen 
socker som via tradets karlsystem nar 
svampen vilken i sin tur frigor narings-
amnen fran omgivningen och nar trad-
kronan via vattnet som gar i motsatt 
riktning. Sadant utbyte av energi och 
ravaror kallas mutualisdsk symbios. 
Vid en kort men smakfullt infogad lind-
alle, som kladsamt avgransar en oppen 
grasmark, vaster om Arsunda kyrka 
brukar mangfalden svamparter trangas, 
da grasmarkens omgivning hyser fler

talet tradarter. Den svampfattiga inled-
ningen av hosten 2015 var inte till godo 
for fungan och fick en "svampofil" att 
erinra sig Karlfeldts dikt Hostens var, 
fransett det faktum att den stolta var 
utsprungen aldrig tog slut vilket gjorde 
den svage oformogen att kalla arets 
September host. Men sa, sent omsider 
poppade grasytorna plotsligt upp med 
ett eldorado av mykorrhizasvampar, 
tillsammans med flertalet angssvampar 
som egendigen var de tankta undersok-
ningsobjekten. Men det galler att fanga 
tillfallet nar det ges, vilket uppenbara-
des med alia dessa soppar som "regnade 
upp" ur backen. Dar fanns tre arter ur 
slaktet Suillus, alia vardspecifika: Lark-
sopp S. grevellei knuten till lark Larix 
sp., grynsopp S. granulatus och smor-
sopp S. luteus bada knutna till tall Pinus 
sylvestris. Har fanns ocksa adelsoppen 

Ldrksopp, Arsunda kyrka. 
Foto: Ove Lennstrom 

Stensopp, smorsopp, grynsopp, Arsunda. 
Foto: Ove Lennstrom 
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ar svagare i konstruktionen och kan dar
for krava mer underhall for att inte rasa 
ihop. Bradlador har tidigare ansetts som 
mindre vardefulla ur lavsynpunkt an 
timmerlador, men i denna inventering 
sa har merparten av fynden av den akut 
hotade sydliga ladlaven gjorts pa just 
bradlador. Aven ladkantlaven har hittats 
pa manga bradlador. 

Forutom nedbrytning ar aven rod-
fargning ett stort hot mot lavarna pa la
dorna. 

Atgarder 
Den viktigaste och kanske mest kost-
nadseffekdva atgarden ar att forsoka un
derhalla och bevara de byggnader som 
redan finns i landskapet. Nybyggnation 
av gardesgardar har visat sig ge positiva 
resultat for kolonisation av lavar pa rela-
dvt kort dd. 

I Jamtland och Dalarna finns fortfa
rande ganska rikligt med hassjevirke 
kvar i jordbrukslandskapet. Ibland lig
ger det i hogar pa stenrosen och ibland 
ar det uppstallt i speciella stallningar el
ler mot trad eller byggnader. I Jamtland 
ar dessa hogar viktiga for vedorangelav 
Blastema furfuracea (hotkategori VU) 
som ar en av de fyra fokusarterna i at
gardsprogrammet. 1 trakten av Siljan i 
Dalarna finns kanske varldens storsta 
forekomst av ladparasitspik, och den 

vaxer nastan uteslutande pa hassjevirke. 
Att stalla upp exempelvis uttjant gardes-
gardsvirke mot ett trad i oppet lage pa 
exempelvis en akerholme skulle kunna 
vara en lamplig atgard aven i Halsing
land. 

Citerad litteratur 

Ahlner, S. 1948. Utbredningstyper bland 
nordiska barrtradslavar. Acta Phyto-
geographica Suecica. Band 22. 

Naturvardsverket 2011. Atgardspro
gram for bevarande av hotade lavar 
pd kulturved i odlingslandskapet 
2011-2016. Naturvardsverket rap
port 6439. 

Nordin, A. & Hermansson, J. 1999. 
Floristic news from Sweden, Nor
way and Finland. Graphis Scripta 
10: 13-20. Stockholm. ISSN 0901-
7593. 

Webreferenser 
Google Maps: https://maps.googIe.se/ 

Lanskartor: http://ext-webbgis.lanssty
relsen.se/sverigeslanskarta/ 
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Kalendarium 

Under denna rubrik finns bade foreningens egna aktiviteter och andras aktiviteter 
med botanisk anknytning som vi snappat upp. 

MAJ-AUGUSTI 

Botaniska utflykter i vastra Gastrikland 
Vi ar en grupp som under manga somrar traffats regelbundet for att gora botaniska 
utflykter, framfor allt i Torsakersbygden. Vi planerar inte sa langt i forvag, utan va-
derprognoser och blomningstider far styra vara traffar. Ibland har vi en kvallsutflykt, 
ibland lordag eller sondag. Vi brukar komma overens om hur det passar deltagarna, 
sen har vi kontakt via SMS och mail. Vill du vara med ar du valkommen att hora av 
dig, sa far du information om tid och plats for nar vi ses. Kotaktperson: Barbro Risberg 
076-1382900, e-post: barbro.risberg@gmail.com 

MAJ 

14-15 maj 

Vi firar vi utgivningen av Gastriklands Flora, se sarskild annons sidan 23. 

JUNI 
19 juni - De Vilda Blommornas Dag 
( Se sidan 31 for mer information) 

JULI 

Stugubacken Bollnas 
Utflykt planeras till Naturskyddsforeningens blomsteriing i Stugubacken som ar be
lagen mellan Hanebo och Katrineberg. Se ardkel i VAX nr 2, 2015. Det behovs en 
solig dag i borjan av juli. Darfor bestams dag och tid mycket senare. Maila intresse 
till Kent Wesdund (kent.t.wesdund@telia.com.) sa far du datum etc. via mail nar 
tiden narmar sig. 

24 juli 
Angsslatter i Rigberg 
kl. 10.00. Naturskyddsforeningen i Nordanstig: Vi slattaren skogsbacke med skydds-
vard flora. Medtag garna lie och riifsa (men vi kan lana ut till den som saknar). Vi 
bjuder pa fika under arbetet och sedan pa slatterskaffning. Samling: Vid skolan i 
Hassela Upplysningar: Ragnar Svensson, 0652-320 29. 

23-24 juli 
Preliminiir Slatterhelg i naturskona Hade vid Dalalven (se aven hemsidan). For nar-
mare info: Peter Stahl 073-0242043. 
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AUGUSTI 

7 augusti 
Slatter pa Hasta ang, Angens dag. 
Hudiksvallsbygdens Naturskyddsforening anordnar slatter vid angen vid Hasta. 
Slatter med rafsning och fika i det grona. Kom nar det passar, fler behovs! Redskap 
finns. Plats: Hasta ang, Hasthagsvagen, fran kl. 9.00 dll tidig e.m. 

20 augusti 
Slatter Storakersbacken pa Iggon. Kl. 10 -15. 
Naturskyddsforeningen i Gavle anordnar slatter: Efter sommaren ar det dags for 
slatter. Ta garna med egen lie och fika. Vi umgas och skoter angen for att behalla det 
oppna landskapet. Kom och upplev en riktig slatter! Samling vid Konserthuset kl. 
09.30. Per Olof Erickson 073-035 85 42. 

SEPTEMBER 

10 September 
Hudiksvallsbygdens Naturskyddsforening ordnar svamputflykt. Lokal bestams efter 
svamptillgang. Samling for samakning pa Kattvikskajen kl. 10.00. 
Info: Magnus Andersson 070-6583756, Owe Nygren 0650-15583 

OKTOBER 

GABS Hostmote. 
Tid inte bestamd an, men kommer att annonseras pa var hemsida. 
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Hassjevirke. Denna typ av hdssjevirkesres ar mycket vanligare i Siljansbygden an i 
Hdlsingland. Dar dr det ofta en vdxtplats for ladparasitspik. Denna bild drfran 
Fldtsbo i Alfta. Foto: Fredrik Jonsson 

Morabo fabodar ar ett exempel pa en fa
bod dar man har forandrat faboden till 
ett fritidshusomrade. Manga av byggna
derna ar malade och vissa ar ombyggda. 
Denna utveckling ar oftast mycket nega-
tiv for lavarna. 

Gdddviksbo i Alfta forsamling ar 
ett exempel pa en fabod i forfall. De 
oppna ytorna vaxer sakta igen och flera 
av byggnaderna bailer pa att rasa ihop. 
Fortfarande finns dock en hel del lavar 
pa faboden, framst "skogsarter" som 
varglav, sotlav och brun nallav. 

Helt klart ar dock att fabodarna iir 
viktiga som vaxplatser for manga lavar 
som vaxer pa kulturved och darfor iir 
mycket vardefulla att bevara. Uppen
barligen kan ocksa giirdesgardar ganska 

snabbt bli bra substrat for t.ex. ladkant
lav och ladparasitspik och att satta upp 
och underhalla giirdesgardar kan vara en 
effektiv atgiird for att bevara dessa arter. 

Lador i jordbrukslandskapet 
Hdlador av olika slag, de aldre av tim
mer och de nyare av brador, finns i vissa 
delar av lanet fortfarande kvar i ganska 
stora antal. Trenden ar dock hela tiden 
vikande, eftersom det inte byggs nagra 
nya. Tak och grund ar viktigast for att 
bevara ladorna. Nar ladorna ligger i 
skogen eller i skogskanten brukar det 
framst vara "skogsarter" pa ladorna och 
inte de lavar som ar helt beroende av 
kulturveden. Manga lador i skogskanten 
gloms ofta bort och forfaller. Bradlador 
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19juni - De Vilda Blommornas Dag.15-arsjubileum! 
Bomhus, Gavle 
Vandring vid Timmerrannan i Bomhus. Samling kl. 13:00 vid Tempo (Halvards), 
men parkera garna vid Storhagsskolan. Latt vandring 1-2 km langs rannan. Bom-
husbor medverkar med sin kannedom om natur och vaxter. Ledare: Berit Berglund 
026-51 42 78 eller 0730-4140 38. 

Bysjiin Hofors 
Bysjon ligger i byn Hastbo soder om Torsaker. Runt sjon finns en vandringsled, dar 
vi kan folja det som viixer sjonara. Vi gor ocksa en avsdckare till det gamla kultur-
landskapet i omgivningen. Ta med formiddagsfika. Samling vid Hastbo f.d. jarn-
vagsstation, kl. 10:00. Rakna med ca 2 dmmars vandring i lattgangen terrang med 
manga stopp for att studera floran. Ledare: Barbro Risberg 076-1382900. 

Farnebofjardens nationalpark, Sandviken 
Samling kl. 10:00 parkeringen vid Sevedskvarn. Sevedskvarn ligger 3 km S Gysinge 
som nas via vag 272 och vag 56 i S Gastrikland pa gransen till 3 andra landskap. 
Vandringen sker pa liittgangna stigar diir vatmarkerna iir spangade. Stovlar iir bra att 
ha i bilen da. Daliilvens vattenstand fluktuerar. Fika naturligtvis! Intas vid permanen-
ta bord med Sevedskvarns naturskona utsikt som extra forpliignad. Lupp och kikare 
kan vara bra redskap att ta med. Ledare: Ove Lennstrom 070-3490928. 

Golfbanan i Ljusdal 
Ljusdals naturskyddsforening anordnar vandring vid golfbanan, samlingsplats vid 
COOP Ljusdal pa parkeringen mot jarnviigen kl. 14.00. Ledare: Maj Johansson 
0651-93021 070-3336386. 

Sjobergs fabod, Sandviken 
Vi gar liings en skogsvag ca en kilometer fram till den vackra angen. Ta med fika! 
Samling kl. 15:00 vid parkeringen vid OB, Vallhov. Ledare: Inga-Greta Andersson 
070-3549489. 

Jattendalssjon, Nordanstig 
Samling kl. 10:00 vid brandstadonen i Jattendal. Ledare: Ann-Christin Jiiderholm 
070-5391435. 

Voxnabruk, Ovanaker 
Pa resterna av de gamla slagghogarna sa kan det dyka upp en del kalkkravande ar
ter sasom rosettjungfrulin, darrgras, varstarr, iingsgentiana samt lasbraken och rod-
kampar. Samakning fran Norra torget i Edsbyn kl. 13.30 och samfing vid dammen i 
Voxna bruk kl. 14.00. Ledare: Stefan Olander 070-5692690. 
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Tva lange foljda kolonier av kyrkogards
lav Pleurosticta acetabulum i 
Gastrikland och Halsingland 
Anders Delin 

Kyrkogardslav, som forr hette Parmelia 
acetabulum, vaxer framfor allt pa aldre 
lovtrad, bl.a. pa kyrkogardar och vid 
bebyggelse, huvudsakligen i sodra Sve
rige, upp till norra Svealand. I Dalarna 
finns den pa atta lokaler, alia i den sodra 
delen, och den klassas dar som regional! 
hotad. Hotet ar i forsta hand avverkning 
av de fa trad den vaxer pa (Hermansson 
m.fl. 2008). 

I norra Gastrikland och sodra Hal
singland ar den enligt min erfarenhet 
sallsynt. Jag har sett den pa bara tre lo
kaler, som beskrivs har nedan. Pa tva av 
dem har jag foljt dess utveckling under 
lang tid. 

1. Hedesunda, Albo, Per-Lars, SV om 
Angsnas, RT90 669096/156477. Tva 
balar, en ljus och en mork, sags dar den 
17 feb. 2002 pa tva aspar vid Dalalvens 
strand. De vaxte dllsammans med bl.a. 
allelav Anaptychia ciliaris pa en liten o, 
forenad med land genom ett starrbalte. 
Denna lokal har ej aterbesokts. 

2. Sandviken, Knuven, RT90 
671988/154742. En bal den 1 maj 1995, 
i asprik naturskog pa f.d. betesmark nara 
Storsjon, 50 - 100 m oster om en gam
mal sommarstuga. Den vaxer 2 m upp, 
pa SV sidan av en aspstam. Atersags 
den 4 april 2004. Atersags aven 15 mars 

2015 (foto) och hade da ungefar samma 
storlek som vid upptackten tjugo ar ti
digare, men foto fran 1995 saknas. Inga 
apothecier sags. 

3. Arbra, Kyrkogarden, RT90 
681968/153062. Tva balar indll var-
andra 25 maj 1996, pa lind markt med 
metallbricka med nr 217. De vaxte pa 
nordsidan av stammen, i midjehojd, 
tillsammans med bl.a. gulkantad dagg-
lav Physconia enteroxantha. Atersags 
28 aug. 2009 (foto) och 15 mars 2015 
(foto). Belagg finns i Uppsala och mitt 
fynd omnamndes av Agren (1999). Ar 
2009 hade balarna okat. Den storsta 
balen matte i horisontalplanet 12 cm. 
Kring denna finns nagra mindre balar. 
Flera andra lindar i samma alle granska-
des igen, men inga fler ex. av denna art 
sags. Utveckling mellan 2009 och 2015 
enligt foton: Nagra barksprickor i hogra 
kanten av bagge fotona mojliggor en 
bedomning av utvecklingen. Laven har 
inte vuxit at hoger, men uppat. 1 neder-
kanten finns ett par luckor, kanske ge
nom att barkflagor har fallit av. I vanstra 
delen har huvudbalen och ett par sma-
balar minskat. Nagra sma apothecier har 
dllkommit i huvudbalens centrum. 

Observationerna antyder nagot om 
kyrkogardslavens ekologi. Dessa la-
vindivider vid nordgransen for artens 
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Kulturved kontra naturlig ved 
De flesta av de lavar som vi kallar kul-
turvedslavar finns nagonstans i varlden 
pa naturlig ved. Nagra av de arter som i 
Sverige enbart eller nastan enbart vaxer 
pa kulturved, vaxer i Centraleuropa 
framst pa naturlig ved. Troligen har de 
spritt sig i manniskans spar i kulturland-
skapet fran dessa trakter och norrut till 
Skandinavien. En alternativ forklaring 
skulle kunna vara att de har funnits na
turligt i Sverige ddigare och darifran 
spritt sig till kulturveden, men att de 
sedan har utrotats eller minskat kraftigt 
i naturliga miljoer och nu bara eller nas
tan bara finns pa kulturved. Kulturveden 
skiljer sig fran den naturliga veden i 
nagra aspekter. Oftast ar den behandlad 
pa nagot satt, t.ex. barkad, bilad eller sa-
gad. Det exponerar pa olika siitt veden. 
Kulturveden ar ofta skyddad, t.ex. ge
nom tak, vilket gor att den ofta kan bli 
aldre an naturlig ved. Den utsatts ofta 
for dammimpregnering fran akrar eller 
djur. Kombinationen av dessa egenska
per gor att kulturveden skiljer sig fran 
den naturliga veden. Liknande forut
sattningar kan dock ibland forekomma 
naturligt. Det galler t.ex. branta fjall-
nara sluttningar i alperna, dar marken 
ar sa pass torr att det tar tid for veden 
att brytas ned. Dessutom kan losa jordar 
ge naring/damm ifran sig. 1 den typen 
av miljo kan vissa av de arter som vi i 
Sverige betecknar som kulturvedsarter 
forekomma i belt naturliga miljoer. 

Skogslevande lavarter, som ar van-
liga pa naturlig ved, kan ibland aven 
forekomma pa kulturved. Dessa gynnas 
ofta av att regn kommer at en byggnad. 
Nar t.ex. taket ar borta fran en byggnad, 

och regnet kommer at vaggarna, gyn
nas skogsarterna pa kulturvedslavarnas 
bekostnad. De anrikade naringsamnena 
fran damm skoljs snabbt ur och forhal-
landevis surt regn kommer istallet. 

Tillstandet for kulturveden i 
Gavleborgs Ian 

Fabodar 
Ett ganska stort antal fabodar invente
rades, framst i Ovanakers och Ljusdals 
kommuner. De finaste fabodarna som 
vi besokte var Vasbo och Torp fabodar 
i Ovanakers kommun. Vasbo ar ett kul-
turreservat med hela 46 byggnader och 
mycket gardesgard. Alia byggnader ar 
obehandlade och omalade timmerbygg
nader vilket gor att alia ar potentiella 
habitat for atgardsprogrammets lavar
ter. Rikligast med lavar hittades dock 
pa gardesgardarna. Alia byggnader ar i 
relativt bra skick. Om man fortsatter att 
forsiktigt fornya gardesgardarna och un-
derhaller byggnaderna sa ser framtiden 
for kulturvedslavarna ljus ut pa denna 
fabod. Liknande forhallanden rader 
ocksa pa Torp och Grdsbo fabodar. Det 
ar en fordel om gardesgardarna gors av 
senvuxet virke, sa kallade stavagranar, 
som ar betydligt hardare och hallbarare. 
Om man anvander frodvuxet virke finns 
det en risk att lavarna inte hinner etable-
ra sig innan virket ruttnat bort. 

Svedbovallen i Ljusdals kommun har 
manga fina byggnader och ar valhallen, 
men av nagon anledning iir lavfloran 
inte lika viilutvecklad dar. Var teori iir 
att man i samband med renoveringarna 
har behandlat byggnaderna pa nagot satt 
och att det har paverkat lavarna negativt. 
Samma sak galler Prdstvallen. 
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Bradlada i Trdnd-Norrala. Foto: Fredrik Jonsson 

Brun nallav Chaenotheca phaeocep
hala, S 
Brun nallav var den nasi vanligaste sig-
nalarten som patraffades under invente
ringen. Den ar ovanlig i naturlig skog 
i landskapet, men pa kulturved, framst 
timmerbyggnader ar den ganska frek
vent och den sags pa sammanlagt 55 
objekt. Vanligast var den i Ovanakers 
kommun, och den vaxte nastan uteslu
tande pa dmmerbyggnadernas norra, 
nordvastra eller nordostra sidor. 

Sotlav Cyphelium inquinans, S 
Sotlav ar ovanlig pa naturliga substrat i 
landskapet. Pa lador, framst timrade sa
dana, ar den daremot frekvent. Dar viixer 
den nastan alldd pa nagon eller nagra av 
de nordvanda sidorna. Forutom timmer
byggnader hittades sotlav vid ett par till

fallen pa gardesgard, pa en bradlada och 
pa hiissjevirke i en hog. De flesta fynden 
av sotlav gjordes pa lite hogre hojd over 
havet, mellan 150 och 400 meter, men 
den forekom aven pa lagre hojd over ha
vet, men dar i betydligt lagre frekvens. 
Lagsta fyndet var nastan vid havsniva pa 
2 meters hojd over havet (vid Hackse, 
Rogsta). Totalt gjordes 65 fynd av sotlav 
och med tanke pa att 176 timmerbygg
nader inventerades sa betyder det att 
mer an var tredje timmerbyggnad hyste 
sodav. Sodav forekom framst i fabod-
miljoer och de flesta fynden gjordes i 
Ovanakers och Ljusdals kommuner, det 
var ocksa dar som flest fabodar invente
rades. I Ovanakers kommun patriiffades 
sodav med hela 45 fynd, mer an varan-
nan inventerad timmerbyggnad hade fo
rekomst av sodav dar. 

12 

Ovre bilden: Kyrkogardslav pa Arbra kyrkogard 26 mars 2015. Foto: Anders Delin 
Undre bilden: Kyrkogardslav pd Arbrd kyrkogdrd 28 aug. 2009. Foto: Anders Delin 
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utbredning ar fataliga och avstanden 
emellan dem ar mycket stora. De ar bara 
svagt fertila. De ar langlivade men visar 
ingen snabb dllvaxt, snarare en kamp 
pa marginalen, med dllvaxt inom vissa 
delar av en bal och forsvinnande inom 
andra delar. 

Det ar sjalvklart att sporregnet ar 
glest i trakter langt ifran de omraden 
dar en art ar vanlig. Nyetableringar fore
kommer darfor glest. Om sporbildning-
en pa dessa isolerade balar dessutom ar 
svag eller obefintlig, blir det ingen lokal 
spridning. Det som gor att vi overhu-
vudtaget hittar laven pa dessa platser i 
utkanten av artens utbredningsomrade, 
ar att balen ar ganska langlivad, i de ob-
serverade fallen 20 ar och 19 ar och utan 
tydlig tendens dll minskning av balens 
storlek. 

Greta Sernander (1923) redogjorde 
for den da kanda svenska utbredningen 
av kyrkogardslav, som hade sin nordli
gaste utpost i stadstradgarden i Gavle, 
inull Vastra vagen, pa lonn och utan 
apotecier. Hon skrev (sid. 320) att kyr-
kogardslaven i Sverige fanns nastan ute-
slutande pa "kulturtriid", alltsa lovtrad 
av flera arter vid kyrkor, gardar, parker 
och vagar, och att det fanns bara sex 
observationer i Skandinavien av kyrko
gardslav pa trad i naturliga tradsamhal-
len. Dar hade man sett bara fa och sma 
individer. Hon drog slutsatsen att de 
maste vara unga och att de uppkommit 
genom spridning fran kulturtrad. 

Pagaende forandringar i landskapet, 
med hojning av medeltemperaturen och 
dllkomst av trad, speciellt aspar, pa ned-
lagd jordbruksmark, kan vara faktorer 
som gynnar spridning av kyrkogardsla-
ven norrut. 

Kyrkogardslav vid Knuven, Sandviken 
15 mars 2015. Foto: Anders Delin 
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pa naturlig ved och har en mer nordlig 
utbredning. Staketflarnlav iir mycket 
sallsynt i Norge, endast 7 fynd ar kanda 
och den ar dar rodlistad i hotkategorin 
EN (Artsdatabanken). Precis som i Sve
rige sa vaxer den dar pa gammal kultur
ved. 

Staketflarnlav patraffades med 7 fynd 
och tallflarnlav patraffades pa en lokal. 
Staketflarnlaven sags bade pa brad- och 
dmmerlador samt pa en storhassja. Sta
ketflarnlaven hittades pa fran 8 till 217 
meters hojd over havet. Arterna forbi-
sags dock troligen kraftigt under inven
teringarna 2013-2014. 

Ladlav Cyphelium tigillare, NT 
Ladlav Cyphelium tigillare ar en skorp
lav med blekt till skarpt gul vartig bal 
och svarta sotande apothecier insankta 
i balvartorna. Den iir mycket lik sydlig 
ladlav Cyphelium notarisii, men kan, 
om den har apothecier, skiljas genom att 
studera sporerna. Ladlav har tvacelliga 
sporer, medan sydlig ladlav har murlika 
(oftast fyrcelliga sporer). 

Fjorton fynd gjordes av ladlav under 
inventeringen. Tre av dessa ar dock inte 
bekriiftade med mikroskopering. De 
vanligaste substraten var bradlador (8 
stycken) och timmerlador (3 fynd). Den 
forekom aven pa en grindstolpe och vid 
tva tillfallen vaxte den pa niitstallningar 
pa gistvallar vid havet. Den rikligaste 
forekomsten var en fiskenatsstallning 
pa en gistvall vid Stocka i Harmanger. 
Niitstallningen var gjord av plankor. Hiir 
tackte ladlaven 10 kvadratdecimeter. Ett 
av fynden gjordes pa samma lada som 
sydlig ladlav forekom pa, vid Norrala, 
endast 9 meter over havet. De ovriga 

fynden gjordes pa olika hojder mellan 
48 och 288 meters hojd over havet och 
ingen sarskild trend kunde skonjas. 

Vedskivlav Hertelidea botryosa, NT 
Vedskivlav ar en skorplav med en fran 
borjan grynig bal som ganska snart blir 
soredios och relativt tjock. Fargen ar va-
rierande bade inom en bal och mellan 
olika vaxtplatser. Den ar oftast gragron. 
Sterila balar kan vara svara att bestiim-
ma, medan apotheciebarande balar har 
tatsittande apothecier som sitter i hopar/ 
klasar (diirav det latinska namnet bot
ryosa). 

Vedskivlav forekommer framst pa 
naturlig ved pa t.ex. gamla tallagor eller 
stubbar. Pa kulturved ar den ovanlig och 
vaxer oftast pa kulturved som utsatts for 
mycket regn, t.ex. dar tak saknas. Fyra 
fynd gjordes under inventeringarna i 
Halsingland. 

Varglav Letharia vulpina, NT 
Varglav hittades pa sammanlagt 21 
byggnader. I 18 av fallen vaxte den pa 
timmer, men vid tre tillfallen viixte den 
pa brador, men endast pa en av dessa 
platser rorde det sig om en bradlada. 
Vanligast var den pa timrade fiibod-
byggnader i Ovanakers kommun (16 
fynd). Enstaka fynd gjordes ocksa i So
derhamn (4 fynd) och Ljusdal (1 fynd). 

Vedflamlav Ramboldia elabens, NT 
Vedflamlav forekommer bade pa na
turlig ved och pa kulturved. Den fore-
drar exponerade lagen men patraffades 
nastan uteslutande pa mer eller mindre 
nordvanda timmervaggar. Sammanlagt 
gjordes 22 fynd. 
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Pa bilden ses staketflarnlav Pycnora praestabilis med grd vdrtig Ind och svarta pyknid omgiven 
av mjolig flamlav Pycnora sorophora med gulaktig soredios bdl. Foto: Fredrik Jonsson 
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Till kossornas forsvar 
Ove Lennstrom 

Sallan far man nufortiden hora nagra 
positiva egenskaper hos notboskap, trots 
att det ar de som avgor det agrara kuUur-
landskapets framtid. Den har artikeln ar 
skriven till kossornas forsvar, vilka ge
nom sitt betande skyddar vara omtaliga 
grasmarksarter. Kor tillsammans med 
far, getter, och hastar skapar de arkitekt-
massiga konstruktioner som ar till gagn 
for vart kansloliv och var kulturella 
identitet. Dylika grads utforda bisysslor 
kallas enligt modern terminologi eko-
systemtjanster. 

Landsbygden vaxer igen, samtidigt 
som staderna vaxer. Befolkningen i Sve-
riges stader okade med 550 000 perso-
ner till drygt 8 miljoner mellan ar 2000 
och 2010. Vaxt- och djurarter trangs 
undan och kulturarvet forskingras. 1927 
var antalet notkreatur i Sverige 2,9 milj. 
2014 var antalet djur 1,4 milj. En halv-
ering pa 80 ar. 

Jag har sedan 1990 foljt fungan pa 
Gastriklands fornamsta betesmark Vast-
anhede i Arsunda. Tyvarr upplever jag 
att betestrycket minskar, vilket starkt 
missgynnar de svampar som vaxer i be-
tade grasmarker. Svampar i betesmar
ker ar nagra av kulturmarkernas mest 
hotade individer och kraver till skillnad 
fran manga andra "hotarter" efterbete, 
ett arbete som kossorna ar specialanpas-
sade till. Da svampar i angsmarker bara 
visar sig for oss inventerare under gynn-
samma viider- och miljobetingelser ar 

Scharlakansvaxskivling fran Vdstanhede pd 
utstdllning, September 1998. 
Foto: Ove Lennstrom 

de svarinventerade. For att forekomma 
rikligt ett ar kan de sedan saknas under 
flertalet ar. 

Trots att jag varit i Vastanhede arli-
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gen har jag t.ex. aldrig stott pa fager vax-
skivHng Hygrocybe aurantiosplendens 
dar, en iogonfallande fargglad svamp i 
hotklass NT och svar att forbiga. Hosten 
2015 hittades den dar av Kurt-Anders 
Johansson och Anita Stridvall under en 
specialriktad inventering inom ramen 
for arbetet med Atgardsprogrammet for 
svampar i angs- och hagmarker (Tomas 
Troschke muntligt, opublicerat mate
rial). Myceler finns sakert men for att 
dessa skall uppmarksammas kravs frukt-
kroppar vilka gackar oss inventerare. 
Hur skall vi da ga tillvaga vid dylika in
venteringar? Mitt forslag ar att eftersoka 
nyckelarter. Min nyckelart ar scharlak-
ansvaxskivling Hygrocybe punicea. Det 
ar en stor och iogonfallande vaxskivling 
som signalerar bra forutsattningar for 
andra hotade angssvampar. Tyvarr ar an

dra slakten t.ex. rodlingar Entoloma och 
slakten med arter fran fingersvampar 
och jordtungor svaridentifierade, men 
hittar vi nyckelarter av vaxskivlingar vet 
vi att sannolikheten att hitta "hotarter" 
ar stor och det racker langt. 

Slutsats; 
Dar det ar gott om storvuxna gras blir 
det ont om angssvampar, for dessa kon-
kurrerar ut angssvamparna, men dar det 
ar gott om kor blir det pa sikt ont om 
dessa gras och da blir det angssvampar. 

Citerad litteratur 
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Grenlav Evernia mesomorpha, VU 
Grenlav ar sallsynt i Gavleborgs Ian 
med endast ett fatal idag kanda vaxtplat-
ser. Den hittades, mycket sparsamt, med 
ett exemplar vardera pa tva bradlador i 
Trono. Det finns inga kanda vaxtplatser 
i naromradet, och det ar darfor osakert 
var den spridit sig fran. Pa liknande salt, 
pa bradlador, vaxer grenlav aven i Vas-
terbotten. Grenlav forekom tidigare re-
lativt rikligt pa gardesgardar i Sassman-
omradet i Ovanakers kommun (Ahlner 
1948). Bland annat anges ett 20-tal ex
emplar fran en gardesgard nara Acktjarn 
1934. Gamla fynd fran gardesgardar 
finns aven fran Ryggesbo (Ovanaker), 
Norrgardarna och Dalkarsbo (Voxna). I 
dessa trakter fran sydvastra Halsingland 
finns ocksa ganska manga uppgifter fran 
naturliga substrat, alia gjorda av O. A. 
Rasmark under aren 1933-1934 (Ahlner 
1948). 

Ladkantlav Protoparmelia oleagina, VU 
Ladkantlav ar en skorplav med varie-
rande utseende. Nar den vaxer pa ett ho-
risontellt substrat, som t.ex. pa ovansi-
dan av en gardesgard, har den en ganska 
tjock, sammanhangande bal med glan
sande olivgron farg och ofta apothecier 
som har en kraftigt glansande brun skiva 
och olivgron till vitaktig kant. Niir den 
vaxer vertikalt, t.ex. pa en bradlada, sa 
blir balen ofta finkornig och ser niistan 
soredios ut. Den har dock alltid en oliv
gron fargton. Ladkantlav ar som namns 
ovan en av tva kanda vardarter for lad
parasitspik Sphinctrina anglica. 

Ladkantlav ar en ganska sent upp-
marksammad lav som rapporterades fo-
rekommande i Sverige forst 1999 (Nord

in & Hermansson 1999). Eftersom laven 
ar ganska svar att fa klam pa sa har anta
let fynd varit ganska fa. I Gavleborgs Ian 
var lange bara ett fynd kant, av Janolof 
Hermansson 2001. Under viira invente
ringar har vi hittat hela 57 fynd pa kul
turved. Ladkantlav patraffades pa flera 
olika typer av substrat och i flera olika 
biotoptyper. Ladkantlaven forekom van-
ligtvis pa de nordviinda, niistan lodriita 
vaggarna pa bade brad- och timmerla-
dor. Den patraffades ocksa pa giirdes-
gardar, en storhassja, pa torkstallningar 
pa en gistvall och pa en grindstolpe. Den 
sags bade i jordbrukslandskapet och pa 
fabodvallar. Vid tre tillfiillen hittades 
apothecier pa ladkandaven. Apothecier 
patriiffades pa lite mer horisontella ytor, 
tva ganger pa giirdesgardar och en gang 
pa en grind. Balarna var ocksa lite mer 
valutvecklade pa dessa platser. Pa bada 
dessa platser fanns dessutom ladparasit
spik. 

Staketflarnlav Pycnora praestabilis, VU 
och tallflarnlav Pycnora xanthococca 
Staketflarnlav och tallflarnlav ar tva arter 
som iir niistan omojliga att skilja i fait. 
Balens farg varierar ifran kallt graaktig 
till varmt gulbeigevit hos bada arterna. 
Bada arterna har svarta apothecier med 
tunn svart kant och ofta pyknid som ser 
ut som sma svarta prickar eller knolar. 
Basta sattet att skilja arterna ar genom 
att studera pykniden i mikroskop. Tall-
flarnlaven har konidiesporer som ar run-
dade medan staketflarnlavens iir tydligt 
avlanga. Den allmanna uppfattningen iir 
att staketflarnlav huvudsakligen viixer 
pa kulturved och har en sydlig utbred-
ning medan tallflarnlaven friimst viixer 
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Fjarilsmannen - en recension 
Ove Lennstrom 

Nar Charles Darwin besokte Madagas-
kar fascinerades han av orkiden mada-
gaskarstjarna Angraecum sesquipedale 
med en sporre som ar 30 - 35 cm lang. 
Han forutsag att det maste finnas en fja
ril med motsvarande sugsnabel for att 
blomman skulle bli pollinerad. Forst 
1903 upptacktes pollinatoren Xantho-
pan morganii praedicta en sviirmare 
med en snabel precis sa lang att den nad-
de blombotten. Namnet praedicta bety-
der den forutsagda. Visst ar val det har 
ett vackert bevis pa co-evolution mellan 
fjaril och karlvaxt. Osokt tanker jag pa 
nagra av vara egna "langsporrar" nattvi-
olerna av vilka en art forekommer i tva 
varieteter med olika sporrlangd, skogs-
nattviol Plathantera bifolia subsp. lati-
flora som har en 2,5 - 4 cm lang sporre 
och angsnattviol P. bifolia subsp. bifolia 
med en 1,5 - 2,3 cm lang sporre. Pol-
lineras de av olika arter nattfjarilar? Att 
de pollineras av nattfjarilar marks pa nar 
pa dygnet man kanner doften. Karlfeldt 
gav dem namnet nattyxne. Av de 3000 
fjarilsarter som finns i Sverige ar 2800 
nattfjarilar och endast 120 arter dagfja
rilar. For manga av oss GABS:are blev 
den behandiga falthandboken "Dagfja
rilar i Gavleborg och Dalarna" ett lyft. 
Men nattfjarilar, nej, for svart? En del 
storre spinnare och svarmare gar, sa dar, 
men de flesta nattaktiva fjarilar forblir 
for atskilliga botanister obestamda. Jag 
hittade i juli 2013 ett kopulerande par 

Fjarilsmannen 

glasvingar som forevigades i tron att det 
var balgetingar, men det var nagot som 
inte stamde, sa jag sokte experthjalp. 
Mina balgetingar forandrades da till all-
man poppelglasvinge Sesia apiformis. 
Undantar man de storre nattfjarilarna 
aterstar "bara" mikrofjiirilarna, jag tan
ker pa mott och malar m. fl. samman-
taget 1800 arter, men nu blir kunskaps-
banken verkligen begransad. 
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En av fatalet exporter pa dessa "krak" ar 
den Gavlebordige virologen fran Uppsa
la Clas Kallander som manga GABS:are 
kunnat folja i den lokala entomologiska 
tidskriften "Insectifera" som utgivits 
i elva nummer fran 1993 till 2004. 1 
forsta numret 1993 rapporterar Clas 
om "nytillskott 1990 - 1992" samt om 
"Nytillskott fran kalkomradet S Gavle" 
i nummer tva. I foljande argangar har 
han kontinuerligt bidragit med "Arets 
fjarilsfynd fran Gastrikland" for att i 
sista numret 2004 rapportera om "Fja
rilsfynd fran Gastrikland 2001 - 2003". 
Han var sju ar da han fangade sin forsta 
fjaril, sen har det bara fortsatt och visst 
stammer det som han sager "Ju fler arter 
man kanner igen, i desto storre upplos-
ning ser man varlden". Han laser kon
tinuerligt in sina artfynd fran Skane till 
Lappland pa artportalen. For att vara en 
fjarilkannare av Clas kaliber sager det 
sig sjalv att man maste vara en duktig 
botanist, annorledes hittar man knappast 
de fjarilar man soker. 

2015 utkom boken Fjarilsmannen 
inte skriven av utan om Clas Kallander. 
Jag fick boken i julklapp och manga 
bocker jag ager har skrivits av kunniga 
kamrater inom taxonomi och ekologi, 
men delta ar forsta gangen jag laser en 
bok skriven om en av dessa kamrater. 
Aven for mig som kanner objektet ifra-
ga overraskar lasningen. Jag kan direkt 
avskriva mig som "nord" redan efter de 
inledande kapitlen, maken till intensitet 
far man leta efter. Efter pensioneringen 
har han trappat ner virologin till 50 % 
och resterande tid tillagnas fjarilarna. 
Ingen TV, inget Facebook-ande ger atta 
extratimmar kalkylerar han. Han pack-

ar in alia utensilier och drar ivag i sin 
Chevrolet-buss av 1996 ars modell till 
Harjedalen, Ijallvarlden, Gotland, Oland 
eller andra utvalda fjarilsbiotoper, aven 
vart Ian besoks regelbundet vilket bo-
kens artbeskrivningar visar. "Insamling-
en ar egentligen inte av fjarilar utan kun-
skapen om dem" sager Clas. Eftersom 
fjarilar forekommer i stort antal och har 
korta generationer ar de utmarkta mar-
korer for att lasa av hur olika miljoer 
forandras. Boken innehaller mangder 
av fotografier i bade farg och svartvitt 
men mest imponerande ar artdelen. 44 
"superba" fotografier pa svart bakgrund 
visar den skonhet dessa ljusskygga in-
divider besitter. Fotografierna upptar 
halva sidan, den andra halvan innehal
ler Clas personliga beskrivning av artens 
saregna karaktar. Om glasvingar kan jag 
lasa att de lever i det fordolda och att de 
flesta arterna visar sig bara for nagra fa 
energiska specialister. Varje art har sin 
speciella vardvaxt och angreppen or-
sakar karaktaristiska skador. Det ar 18 
arter glasvingar kanda fran Sverige och 
forskarna anvander feromoner vid stu
dier av gruppen. 

Ett kapitel har rubriken etik. Veten-
skaplig dokumentering avkravs en etisk 
forklaring och en anledning ar att djur 
av somliga far antropomorfa egenska-
per. Diskrepansen mynnar ofta i skill-
nader pa synen av tro och vetande. "I 
religiosa angelagenheter ar sanningen 
ingenting annat an den uppfattning som 
har overlevt" (Oscar Wilde). Kapitlet 
betonar vad som berattigar insamling av 
insekter och betonar fjarilars svarighe-
ter att overleva i en manniskoanpassad 
varld. Fjarilarna ger genom sin rikedom 
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av ett gammalt jordbrukslandskap med 
lang kontinuitet pa kulturved, lag hojd 
over havet och troligen aven fuktiga 
forhallanden pa grund av aarna som rin-
ner igenom byama ar troligen mycket 
gynnsamt for arten. Det ar lite typiskt 
for sydlig ladlav att bilda ganska stora 
lokala populationer dar den forekom
mer. Sadana ansamlingar finns pa flera 
platser i Sverige, t.ex. i trakten av Ahus 
i Skane, Visingso, Godand och i Orsa-
trakten i Dalarna. 

Precis som namnet antyder sa fore-
drar sydlig ladlav varma lagen och blir 
gradvis ovanligare ju langre norrut i lan-
det och hogre upp i h5jd man kommer. 
Det var darfor forvanande att en fertil 
population (med apothecier) av sydlig 
ladlav hittades i Trackesbo i Ovanakers 
kommun pa hela 360 meters hojd over 
havet. Det lar vara den hogst belagna 
fyndplatsen av sydlig ladlav i landet. 
Fyndet i Gnarp ar det nordligaste i lan
det, men bar finns en osakerhet i artbe-
stamningen genom att inga apothecier 
hittades. Den nordligaste kanda apothe-
ciebarande populationen i landet finns i 
Tygsta, Trono. 

Ladparasitspik Sphinctrina anglica, EN 
Ladparasitspik Sphinctrina anglica ar 
en olicheniserad svamp som vaxer pa-
rasitiskt pa tva lavarter i slaktet Proto
parmelia, namligen ladkantlav Proto
parmelia oleagina och Protoparmelia 
hypotremella. Ladparasitspiken kanns 
igen pa kolsvarta, glansande apothecier 
(knappnalar) med kort skaft och nastan 
klotformigt huvud med utskjutande svart 
spormassa. Den ar lik liten parasitspik 

Sphinctrina leucopoda, men denna art 
vaxer framst parasitiskt pa Pertusaria-
arter pa trad (Pertusaria coccodes och P. 
pertusa). Ladparasitspik ar mycket liten 
och kraver nargranskning av Protopar-
melia-ha\av for att upptackas. 

Ladparasitspik hade fore vara inven
teringar hittats vid ett tillfalle i Gavle
borgs Ian, namligen vid Frankes i Ovan
akers kommun (Janolof Hermansson ar 
2001). Ladparasitspiken sags under vara 
inventeringar pa kulturved pa fyra nya 
lokaler i Halsingland. Den aterfanns 
aven pa den sedan tidigare kanda lo-
kalen vid Frankes, soder om Alfta. Dar 
var dock ladparasitspiken i daligt skick 
hksom gardesgarden som den vaxte pa. 
Pa en timmerlada vid Kyrkbyangarna i 
Jarvso hittades en mycket liten popu
lation langst ned pa norra vaggen. Vid 
Torp fabodar i Ovanaker hittades en fin 
population pa en travalt som hangde pa 
en ladvagg. Vid Vasbo fabodar, aven den 
belagen i Ovanakers kommun, gjordes 
tre fynd pa grindar. Tva av grindarna var 
placerade lite skuggigt intill sommarla-
dugardar, uppenbarligen en mycket bra 
kombination av substrat (grinden med 
bade vertikala och horisontella ytor), 
klimat (skuggat fran ladugarden ger 
fuktigare lage) och naring (intill som-
marladugarden). Vid Skraddrabo, Alfta 
hittades den pa en storhassja intill byg-
degarden. 

Papekas bor ocksa att vid Siljans-
ringen i Dalarna finns kanske varldens 
rikaste forekomst av ladparasitspik och 
dar ar ungefar 80 fyndplatser kanda! 
Dar vaxer den framst pa hassjevirke som 
ar uppstallt i res. 
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och korta generationstider ett snabbt 
svar pa hur varlden mar, inte minst ro-
rande pagaende klimatforandring. 

Boken avslutas med olika tekniker 
over hur man nar framgang vid fjarils-
studier. 

Angar da en bok om fjarilar botanis-
ter? Ja, i hogsta grad. Det iir vi som var-
nar blommorna -fjarilarnas habitat. Den 
VU-klassade Storre safferotplattmal De-
pressaria libanotidella accepterar bara 
den sallsynta safferoten Seseli libanotis 
som bostad. Det aligger oss botanister 
att forsoka avhjalpa bostadsbristen, och 
se till att nya bostadsomraden uppstar. 

Boken kan lasas som en biografi over 
en stor Gavleprofil inom den naturve-

tenskapliga forskningen. Den ar ocksa 
en fomamlig introduktion till studier av 
nattfjarilar, dar de vackra fjarilsbilderna 
inspirerar gemene man till aktivitet. 

Citerad litteratur 
Edvinsson, P & Olsson, B. 2015: Fjd-

rilsmannen. Natur & Kultur. 

Lundstrom, S. (red) 2007: Dagfjarilar i 
Gdvleborg och Dalarna. Lansstyrel
sen i Gavleborg 
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Livet omkring oss 
Om angar, smakryp och mangfald pa 
Erik-Lars i Asmundshyttan 
Barbro Risberg 

Garden Erik-Lars ligger i byn Asmundshyttan i sodra delen av Hofors kommun. 
Lage Bergstrom har dokumenterat den biologiska mangfalden pa garden i en 
nyutkommen bok. Foto: Lage Bergstrom 

Livet omkring oss - Om angar, smakryp 
och mangfald pa Erik-Lars i Asmunds
hyttan ar namnet pa en nyutgiven bok av 
Lage Bergstrom. Den skildrar med en 
stor mangd foton (177 st.) av mycket bra 
kvalitet allt levande som Lage upptackt 
pa garden och det ar inte lite det! 

Asmundshyttan ar en gammal bergs-
mansby i sodra delen av Hofors kom

mun. Pa garden Erik-Lars, som ar Ing
ers foraldrahem, bor Inger Wiberg och 
Lage Bergstrom. Jordbruksmarken skots 
ekologiskt av lantbrukaren Per Enoks-
son. Hagmark och aldre betesmarker har 
Inger och Lage skott sjalva, numera i hu-
vudsak med lieslatter men tidigare ocksa 
med farbete. Niir dessutom tiden har fatt 
gora sitt har resultatet blivit fantastiskt. 

40 

Vdxter i Hdlsingland och Gdstrikland 2/2016 

Sydlig ladlav Cyphelium notarisii, EN 
Sydlig ladlav ar en skorplav med gul 
vartig bal och apothecier eller pyk
nid insankta i balvartorna. Nar den har 
apothecier ar den mycket lik ladlav 
Cyphelium tigillare morfologiskt, men 
kan skiljas pa sporerna, som hos sydlig 
ladlav ar murformiga, vanligen fyrcel-
liga och hos ladlav ar tvacelliga. Hos 
sydlig ladlav ar det vanligt med pyknid, 
medan det hos ladlav ar ovanligt. Pykni-
den hos sydlig ladlav ser ut som svarta 
oformliga klumpar. Man kanner inte till 
nagon skillnad pa pykniden hos sydlig 
ladlav och ladlav. Det gar darfor inte 
sakert att bestamma exemplar av ladlav/ 
sydlig ladlav som enbart har pyknid utan 
molekylara metoder. Det har dock visat 
sig under inventeringar i Halsingland 
och Dalarna, att vid samdiga fall som 
pyknid och apothecier har forekommit 
pa samma bal, sa har mikroskoperingen 
pavisat murlika sporer, d.v.s. det har va-
rit sydlig ladlav. 

Innan vi startade vara inventeringar 
fanns fyra fynd av sydlig ladlav i Gav
leborgs Ian. Av dessa var tre fynd gjorda 
av Ake Agren i Soderhamns kommun 
och ett fynd ifran Gavle funnet av Sten 
Ahlner. Under vara inventeringar 2013-
2015 hittade vi sammanlagt 36 nya 
fyndplatser med sydlig ladlav i Halsing
land. Fynd gjordes i samtliga kommuner 
i Halsingland, men hela 75 procent av 
alia fynd gjordes i Soderhamns kom
mun (27 av 36 fynd). I ovriga kommu
ner gjordes endast mellan 1 och 3 fynd 
per kommun. Trakten kring Norrala och 
Trono visade sig vara ett formidabelt 
tillhall for sydlig ladlav med inte mindre 
an 23 olika fyndplatser. Kombinationen 

Observationer av sydlig ladlav. Artportalen. 

C 

Observationer av ladparasitspik. Artportalen. 
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Resultat 
Sammanlagt 12 rodlistade lavarter pa-
traffades pa kulturveden (se tabell 2 
nedan). Bland de rodlistade lavarna 
finns bade sadana som nastan enbart 
forekommer pa kulturved, som exem
pelvis sydlig ladlav Cyphelium notari
sii, ladparasitspik Sphinctrina anglica 
och staketflarnlav Pycnora praestabilis, 
och arter som bade vaxer pa kulturved 
och naturlig ved, exempelvis ladkantlav 

Tabell 2. Antalet fynd av de olika arterna 
EN = starkt hotad, VU = sarbar, NT = nar 

Protoparmelia oleagina, ladlav Cyphe
lium tigillare och varglav Letharia vul-
pina. Det finns aven nagra rodlistade 
arter som framst forekommer pa natur
lig ved, exempelvis grenlav Evernia me-
somorpha, blagra svartspik Chaenothe
copsis fennica, dvargbagarlav Cladonia 
parasitica, dropplav Cliostomum corru-
gatum, vedskivlav Hertelidea botryosa 
och vedflamlav Ramboldia elabens. Den 
vanligaste av de rodlistade lavarna var 
ladkantlav som sags med 57 fynd. 

fordelat pa kommunerna. Hotkategorier 
i hotad, S = signalart. 

Art Hotkategori 03 
o 
Q): W 

I c 
Q. 
< 
Si. 

z 
o 
a 
m 
M 

O < 

Q). TT 
CD 

g 
(D 
3-
3 

1 

Cyphelium notarisii, sydlig ladlav EN 2 2 1 1 3 29 38 
Sphinctrina anglica, ladparasitspik EN 1 6 7 
Evernia mesomorpha, grenlav VU 2 2 
Protoparmelia oleagina, ladkantlav VU 3 3 5 16 20 10 57 
Pycnora praestabilis, staketflarnlav VU 1 1 3 1 2 8 
Chaenothecopsis fennica, blagra svartspik NT 1 1 
Cladonia parasitica, dvargbagarlav NT 1 1 
Cliostomum corrugatum, dropplav NT 1 1 
Cyphelium tigillare, ladlav NT 1 8 3 2 14 
Hertelidea botryosa, vedskivlav NT 4 4 
Letharia vulplna, varglav NT 1 16 4 21 
Ramboldia elabens, vedflamlav NT 1 6 5 9 1 22 
Chaenotheca chlorella, komig nallav S 1 1 
Chaenotheca phaeocephala, brun nallav S 2 2 8 6 34 3 55 
Cyphelium inquinans, sotlav s 1 2 13 2 45 2 65 
Ramalina dilacerata, spad brosklav s 1 1 
Calicium pinastri, dvargsplk Ovriga arter 2 2 
Hypogymnia farinacea, grynig blaslav Ovriga arter 3 3 
Pycnora xanthococca, tallflarnlav Ovriga arter 1 1 
Strangospora moriformis, vedpyttelav Ovriga arter 11 1 2 14 
Thelomma ocellatum, thelomma Ovriga arter 3 5 5 4 1 18 
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Floran 
Mellanbacken som ligger mellan huset 
och vagen har en kontinuitet i havd med 
bete/lieslatter i mer an 150 ar. Dar finns 
en hel del sten och darfor har den sla-
gits med lie. Har blommar bl.a. darrgras 
Briza media, jungfrulin Polygala vulga
ris, liten och stor blaklocka Campanula 
rotundifolia subsp. rotundifolia och 
Campanula persicifolia , skogsklocka 
Campanula cervicaria, angstoppklocka 
Campanula glomerata subsp. glomerata 
och ett stort antal manlasbraken Botry-
chium lunaria. Den har ocksa spritt sig 
till andra angsbackar pa garden. 

Insekter och spindlar 
Fjarilslistan omfattar 48 arter som samt-
liga ar illustrerade med foton. Har finns 
fortfarande en stabil forekomst av den 
mycket stationara sexfliickiga bastards-
varmaren Zygaena filipendulae, som 
har karingtand Lotus corniculatus som 
vardvaxt. De har ocksa violettkantad 
guldvinge Lycaena hippothoe pa sina 
marker. De bada arterna lar inte langre 
ha manga forekomster i Gastrikland. 
Listan upptar ocksa nattfjarilar, dar 
Lage gjort manga spannande observa-
tioner. Det galler ocksa manga andra 
grupper som skalbaggar, steklar, flugor 
och spindlar. 

Texterna 
Jag maste vid sidan av bilderna fram-
halla de informativa och lattlasta texter
na, som ar sa mycket mer an bildtexter, 
bade till omfattning och innehall. De ar 
uppdelade i korta stycken med valfunna 
rubriker. Har kommer nigra fa exempel: 

• Forr ett naturligt samspel mellan 
aker och ang 

• Slatter 
• Obesprutade akrar 
• Sa fods en barfis 
• Jordloppor har inte det basta ryktet 
• Under appeltradet 
• Nya farger varje vecka 
• Darth Vader i hallonlandet 
• En haxa med stor nasa 
• Som en kolibri 
• Hjalp jag ar utsvulten 

De ar inte ofta det kommer en bok om 
biologisk mangfald i Gastriklands kul-
turlandskap. Det kan nog delvis bero pa 
att dar inte finns sa mycket att beskriva. 
Erik-Lars ar ett lysande undantag. Det 
har sakert tagit manga timmar och dagar 
att ta bilderna till boken. Anda vagar jag 
pasta att det ar den lilla delen av arbets-
insatsen som ar gjord pa garden. Utan 
Ingers och Lages giftfria jordbruk, de-
ras sakert manga ganger slitsamma jobb 
med havd av markerna, skulle denna 
mangfald inte ha uppkommit. Nu har 
den dessutom fatt den dokumentation 
den fortjanar. 

Ar du intresserad av att kopa boken kan 
du ta kontakt med Lage Bergstrom. 

e-post lage.bergstrom@telia.com 
mobil 070-6994241 

Den finns ocksa pa Akademibokhandeln 
i Sandviken. Priset ar 160 kr. 

41 



Vdxter i Hdlsinglatid och Gdstrikland 2/2016 

Lavar pa kulturved 1 Halsingland 
- sammanfattning av inventeringar gjorda 
under 2013-2015 
Fredrik Jonsson & Ulrika Nordin 

Inledning 
Under aren 2013, 2014 och 2015 har 
vi haft flera inventeringsuppdrag for 
lansstyrelsen i Gavleborgs Ian. Inven-
teringama har skett inom ramen for ett 
atgardsprogram for bevarande av hotade 
lavar pa kulturved (Naturvardsverket 
2011). Delta atgardsprogram syftar till 
att bevara rodlistade lavar som huvud-
sakligen ar knutna till manniskoskapade 
vedsubstrat i Sverige. Atgardsprogram-
met har fyra fokusarter, men alia rodlis
tade arter som mestadels forekommer 
pa kulturved ingar i programmed Av 
de fyra fokusarterna ar tva kanda fran 
Gavleborgs Ian, namligen ladparasitspik 
Sphinctrina anglica och sydlig ladlav 
Cyphelium notarisii (bada rodlistade i 
hotkategorin EN, starkt hotad). Ar 2014 
gjorde vi ocksa en specialinventering, 
dar vi sokte efter dessa arter pa naturlig 
ved pa Hornslandet. Resultatet fran den 
inventeringen kommer vi att redovisa i 
ett framtida nummer av VAX. 

Inventerade objekt/omraden 
Tomas Troschke och Jan Moberg pa 
lansstyrelsen i Gavle har tagit fram for-
slag pa omraden och vi har aven fatt tips 
fran Magnus Andersson, Hudiksvall. 
Vi har ocksa anvant oss av exempelvis 
Google Maps och Lanskartor for att 
hitta omraden rika pa lador. Vi har aven 
sokt fritt i landskapet nar vi rest omkring 
och stannat nar vi sett lampliga objekt. 
Inventeringarna har skett i olika delar 
av Halsingland. Vi har inventerat bade 
i jordbruksbygd, i fabodmiljo och pa 
hembygdsgardar. Sammanlagt 276 ob
jekt inventerades och utav dessa var 176 
timmerbyggnader, 79 bradlador och ov-
riga objekt 21 (se tabell 1 nedan). I ka-
tegorin ovriga objekt ingar exempelvis 
gardesgardar, stolpar och hassjevirke. 
Flest objekt inventerades i Ovanakers 
kommun, dar bland annat manga fabod-
vallar inventerades. Lagst antal objekt 
inventerades i Hudiksvall och Bollnas 
kommuner. 

Tabell 1. Antalet inventerade kulturvedsobjekt fordelat pa de olika kommunerna. 

Kommun Bradlador Timmerbyggnader Ovriga objekt Totalt 
Bollnas 10 9 2 21 
Hudiksvall 2 6 8 
Ljusdal 6 36 1 43 
Nordanstig 19 24 4 47 
Ovanaker 12 76 13 101 
Soderhamn 30 25 1 56 
Totalt 79 176 21 276 
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Vaxter i Halsingland och Gastrikland (VAX) ges ut av Gavleborgs Botaniska Sallskap 
(GABS), lokalforening av Svenska Botaniska Foreningen (SBF). VAX kommer ut med ett var-
nummer, ett sommarnummer och tva hostnummer. 

Du blir medlem i GABS och erhaller VAX genom att betala in ai'savgiften pa GABS bank-
giro 797-3886. Arsavgiften ar 150 kr, I denna avgift ingar medlemskap i SBF. 

For familjemedlemskap ar arsavgiften 25 kr (inkluderar ej VAX). 

SBF:s arsavgift ar 340 kr, inkluderande prenumeration pa SBT. Plusgiro 48 79 11-0. 

Adressandringar och medlemsregistrering; Birgitta Wannberg Skindravagen 15, 822 91 
Alfta. 0271/100 51. birgitta@particleoptics.se 

Bidrag i alia former for kommande VAX niottages tacksamt av Tomas Ti-oschke, 
Bygransvagen 10 H, 806 49 Gavle, 026-166278 tills vidare. 

GABS styrelse 2016 
Ordforande. Vakant 
Vice ordf 
Sekreterare 
Kassor 
Ledamot 

Suppleant 
Suppleant 

Maj Johansson 
Bjorn Wannberg 
Birgitta Wannberg 
Magnus Bergstrom 
Stefan Olander 
AlfPallin 
Ove Lennstrom 
Barbro Risberg 

Backan 682 
Skindravagen 15 
Skindravagen 15 
Sodertorp 9236 
Soderomsjon 340 
Tygsta 645 
Brunnsgatan 59D 
Hagmarksgatan 44 

820 46 Ramsjo 
822 91 Alfta 
822 91 Alfta 
762 91 Rimbo 
828 95 Viksjofors 
826 95 Tronodal 
802 52 Giivle 
813 33 Hofors 

0651/930 21 
0271/100 51 
0271/100 51 
070/209 42 00 
070/569 26 90 
0278/370 14 
026/62 34 75 
0290/76 58 20 

Valberedning: Inga-Greta Andersson (sammankallande). 026-27 38 02, 070-655 38 01, 
andersson.ingagreta@gmail.com. Berit Berglund 026-51 42 78, 0730-41 40 38, 
bemitma@gmail.com. Enar Sahlin, 070-660 49 19, enar.sahlin@telia.com 

GABS bildades i Gavle den 7 februari 1982. Sallskapets syften iir: 
1. Att sammanfora manniskor, som ar intresserade av botanik i allmanhet eller nagon av botani-
kens manga specialgrenar, och verka for spridandet av kunskaper inom dessa omraden. 
2. Att utforska floran i Gavleborgs Ian. 
3. Att verka for skydd och vard av hotade vaxter och vaxtsamhallen i lanet. 

1 Halsingland bedrivs projektet "Halsinglands flora" med Anders Delin som ledare. 
1 Gastrikland pagar projektet "Gastriklands flora" med Peter Stahl som ledare och 
rapportmottagai-e for hotade arter. 

GABS har 244 medlemmai- och 22 familjemedlemmar (2016). 

GABS hemsidesadress ar: http://gavleborgsbotaniskasallskap.se/ 
Webmaster ar Magnus Bergstrom, snjuftjutis@gmail.com 

Omslagsbild: Boken Gastriklands flora 
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Gavleborgs Botaniska Sallskap 

Uppdatering av var hemsida. 
Redaktionen 
Magnus Bergstrom har gjort var hemsida annu battre och sidan har 
fatt ny adress: http://gavleborgsbotaniskasallskap.se/ 

Titta garna in! 

Redaktor till VAX sokes 
Styrelsen 

VAX behovs for att sprida information om floran i landskapet 
och foreningens aktiviteter. For att tidningen ska leva vidare 
behovs nu en eftertradare till Tomas som slutar i och med delta 
nummer. Vi ar en grupp som hjalps at, sa du blir inte belt ensam 
att se till att tidningen kommer ut till vara medlemmar. Hor av 
dig till styrelsen om du vill gora en insats. 
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