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FORORD 
 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, utarbeidet et utkast til 

faggrunnlag for irsk hinnelav (Leptogium hibernicum) i Norge med tanke på eventuell status som 
prioritert art etter naturmangfoldloven. Prosjektansvarlig hos Fylkesmannen i Hordaland har vært Olav 

Overvoll og prosjektansvarlig hos Rådgivende Biologer AS har vært Torbjørg Bjelland. Framlegget til 

faggrunnlaget følger malen gitt av Holien for narreglye (Staurolemma omphalarioides) (Holien, 

upubl.). 
   

Per Magnus Jørgensen (Universitetsmuseet i Bergen) og Hans H. Blom (Norsk institutt for skog og 

landskap) takkes for nyttige innspill og kommentarer. 
 

Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland ved Olav Overvoll for oppdraget og for et 

godt samarbeid underveis.  

 
 Bergen, 19. februar 2013
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SAMMENDRAG 
 
Bjelland, T. & P. G. Ihlen 2013.  

Utkast til faggrunnlag for irsk hinnelav (Leptogium hibernicum) i Norge.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 1693, 35 sider, ISBN 978-82-7658-963-4 

 

Rådgivende Biologer AS har fått i oppdrag å utarbeide et utkast til faggrunnlag for irsk hinnelav 
(Leptogium hibernicum) i Norge med tanke på eventuell status som prioritert art. Utkastet skal danne 

grunnlag for det endelige faggrunnlaget, som utarbeides av Fylkesmannen i Hordaland og Direktoratet 

for naturforvaltning.  

 
Irsk hinnelav er en gråbrun, sterkt rynket bladlav som i fuktig tilstand blir svart og gelatinøs. Arten 

danner opptil 5 cm store thallus. Oversiden har ofte forgreina isidier, og undersiden er dekket av korte 

hår. Irsk hinnelav har en oseanisk utbredelse og er svært ømfintlig for frost og uttørking. Arten er i dag 
vurdert som sterkt truet (EN) i Norge, og er kjent fra bare 11 lokaliteter i Rogaland (Gjesdal, 

Hjelmeland og Suldal kommuner) og Hordaland (Etne kommune). Irsk hinnelav er utelukkende 

registrert på styva asketrær i Norge, og ser ut til å være knyttet til rik edellauvskog, hagemark og 
høstingsskog. Det er stor variasjon i hvor lysåpne lokalitetene er. Mange er i gjengrodde, bratte 

edellauvskogslier der de styva asketrærne står i urer, mens i beitelandskap står de aktuelle trærne mer 

lysåpent. 

 
Populasjonene av irsk hinnelav i Norge er sterkt isolert fra den øvrige europeiske utbredelsen. 

Nærmeste lokalitet utenfor Norge er vest i Skottland og Irland. Ellers forekommer den sporadisk på 

kysten i Sør-Europa. Utenfor Norge forekommer irsk hinnelav på et bredere spekter av substrat. På De 
britiske øyer er irsk hinnelav vurdert som nær truet (NT) og nasjonalt sjelden (NR). 

 

Alle kjente lokaliteter i Norge ble undersøkt under arbeidet med utkastet til faggrunnlag. Dagens 

forekomst er sammenlignet med forekomsten på flere av de samme lokalitetene i 1995. 
Undersøkelsene i 2012 indikerer betydelige negative endringer i populasjonene av irsk hinnelav i 

Norge de siste 17-årene:  

 
(1) Det er generelt en nedgang i størrelsen på populasjonen.  

 - På 5 av 11 lokaliteter ble arten ikke gjenfunnet  

 - På mange av lokalitetene forekommer den på færre trær i 2012 enn i 1995. 
(2) Arten ser ikke ut til å ha spredt seg til nye trær siden 1995, men på et par trær ble det observert nye 

thalli i 2012.  

I løpet av omtrent en halv generasjonslengde (17 år) er bestandene redusert med 45 %. De viktigste 

årsakene ser ut til på være naturlig dødelighet blant de gamle styvingstrærne.  
 

Påvirkningsfaktorer for irsk hinnelav er enten knyttet til substratet (styvet ask) eller til direkte 

påvirkninger. Direkte påvirkningsfaktorer kan være endret bruk (opphør av styving, gjenopptatt 
styving etter flere år), innsamling (marginal trussel) og klimaendringer (fuktigere og varmere klima er 

trolig positivt). Siden bestandene er små og isolerte er de også sårbare for tilfeldige hendelser. 

Negative påvirkningsfaktorer for ask er habitatødeleggelse (omdisponering av areal), skogbruk 
(hogst), hjortevilt (avbarking), sykdom og innavl.  

 

Irsk hinnelav bør vurderes som kritisk truet (CR) etter C-kriteriet (forringet habitatkvalitet). I dette 

utkastet til faggrunnlag nevnes flere nødvendige tiltak for å sikre at irsk hinnelav kan overleve i 
Norge: 

 

(1) Å sikre trærne det vokser irsk hinnelav på i dag. 
(2) Å sikre vitale, styva asketrær på de lokalitetene hvor irsk hinnelav forekommer. 

(3) Å starte styving av unge asketrær på disse lokalitetene.  

(4) La enkelte asketrær i området stå ustyvet for å sikre frøproduksjon.  
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(5) Fordi irsk hinnelav hos oss ser ut til å ha svært dårlig sprednings- og etableringsevne, bør 

transplantering av diasporer utprøves. Dette vil trolig være avgjørende for overlevelsen av irsk 
hinnelav i Norge.  

 

Videre er det viktig med: 

 
(6) Økt kunnskap om utbredelse og populasjonsstørrelser til irsk hinnelav i Norge. 

(7) Hjorteviltforvaltning (inngjerding, avskyting). 

(8) Informasjon og retningslinjer til forvaltningen og grunneiere (hensyn til irsk hinnelav i 
skogbruk, landbruk og arealplanlegging) 

(9)  Overvåking (populasjonsendringer og eventuelle tiltak bør følges opp).  

(10)  Kartlegging av styva og gamle ustyva asketrær i utbredelsesområdet til irsk hinnelav. 
(11)  Forskning (klarlegge hvorvidt den norske bestanden er genetisk forskjellig fra den på De 

britiske øyer og undersøke populasjonsdynamikk og levedyktighet hos irsk hinnelav) 

 

En tidsplan for tiltak og overslag over kostnader er presentert i del III av faggrunnlaget. 
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ENGLISH SUMMARY  
 

Bjelland, T. & P. G. Ihlen 2013.  

A proposal to a scientific basis for an action plan for Leptogium hibernicum in Norway. 
Rådgivende Biologer AS, report 1693, 35 pages, ISBN 978-82-7658-963-4   

 

On assignment from the County administrator in Hordaland, a scientific basis for an action plan for the 
possible priority lichen species Leptogium hibernicum in Norway, is proposed. Leptogium hibernicum 

is greyish brown wrinkled and foliose. Thallus is up to 5 cm in diameter, black and swelling when wet. 

The upper surface is isidiate and the lower surface is covered by short hairs. Leptogium hibernicum 
has an oceanic distribution, is sensitive to frost, and have preferences for high humidity. The species is 

redlisted in Norway as endangered (EN). The 11 known localities are restricted to southwest Norway, 

i.e. Rogaland (Gjesdal, Hjelmeland, and Suldal municipalities) and Hordaland (Etne municipality). 

The species is situated between sea level and up to approximately 200 meters above sea level. In 
Norway L. hibernicum has so far been reported from pollarded trunks of Fraxinus excelsior and is 

restricted to deciduous forests, wooded pastures, and pollarded and coppiced woodlands. Many of the 

pollarded trunks with L. hibernicum are located in boulder fields in deciduous forests with a regrowth 
successional phase. Other pollarded trunks are located on pastures. 

 

The Norwegian population of L. hibernicum is isolated from the other European populations. The 

closest localities outside Norway are in western Scotland and Ireland. The species occurs sporadically 
on the coast in southern Europe. Outside Norway L. hibernicum occurs on a broader range of 

substrates. In the UK, L. hibernicum is redlisted as near threatened (NT) and nationally rare (NR). 

 
All known localities have been visited during this inventory and the knowledge obtained from this 

inventory has been compared to studies done in 1995 on several of the same localities. The results 

indicate significant changes the last 17-years in the L. hibernicum populations in Norway: 
(1) Generally there has been a decline in its population size.  

(2) There was no dispersal to neighbouring threes on any of the localities since 1995.  

The population of L. hibernicum has declined with 45% after about a half generation length (17 years). 

This is mainly due to the threes are falling down and death among the old pollarded F. excelsior, a 
process which also will be a threat for the remaining pollarded threes.  

 

The main threats against L. hibernicum in Norway are either related to (I) the substrate F. excelsior or 
to (II) direct threats against L. hibernicum.  Main threats against F. excelsior are: Habitat destruction, 

forestry in general, consumption of bark by deer, disease and inbreeding. Direct threats against L. 

hibernicum include change in use of F. excelsior (today, few threes are pollarded), small and isolated 
populations, lichen collecting, and climatic changes (that may be positive for L. hibernicum). 

 

This inventory indicates that L. hibernicum should be considered critically endangered (CR) based on 

the C-criteria (impaired habitat quality). The following management efforts have been proposed to 
secure the populations of L. hibernicum in Norway: 

(1) Preserve all pollarded threes with L. hibernicum. 

(2) Preserve all the vital pollarded F. excelsior at every locality with L. hibernicum.  
(3) To start pollarding of young F. excelsior threes at these localities. 

(4) Allow young F. excelsior threes to establish and stay unpollarded for seed production. 

(5) Transplant diaspores of L. hibertnicum to the localites. 

(6) Research in distribution and population size. 
(7) Control the amount of deer at the localities. 

(8) Information and guidelines to people involved at the localities. 

(9) Monitoring a selection of populations. 
(10) Research analysis of genetical differences between the Norwegian and British populations. 

 



 

 

Rådgivende Biologer AS    Rapport 1693   

 

6 

INNLEDNING 
 

 

Naturmangfoldloven er et viktig verktøy for å sikre det biologiske mangfoldet i Norge. Den 19. juni 
2009 ble Naturmangfoldloven, Ot.prp.nr.52 (2008-2009), vedtatt, og den 1. juli 2009 trådte den i kraft. 

Naturmangfoldloven har blant annet etablert en ordning med prioriterte arter, hvor prioritering av en 

art er et særskilt bevaringstiltak som tar sikte på å verne truete arter. I tillegg til vern mot uttak og 
annen direkte skade eller ødeleggelse, gir ordningen arten beskyttelse mot mer indirekte 

påvirkningsfaktorer. I tillegg kan det gis beskyttelse av artens økologiske funksjonsområder. Et av 

tiltakene for å sikre de prioriterte artene er å forbedre deres overlevelse på lang sikt ved å utarbeide og 
gjennomføre handlingsplaner (bevaringsplaner). For å utarbeide og gjennomføre handlingsplaner, er 

det nødvendig med en utarbeidelse av faggrunnlag for de utvalgte artene. Faggrunnlaget skal styrke 

kunnskapen om arten sin utbredelse og økologi, og gi et bedre grunnlag for å vurdere om status som 

prioritert art er nødvendig for å sikre forekomst for fremtiden.  
 

Rådgivende Biologer AS har fått oppdraget med å utarbeide et utkast til faggrunnlag for irsk hinnelav 

(Leptogium hibernicum) i Norge med tanke på eventuell status som prioritert art. Utkastet skal danne 
grunnlag for det endelige faggrunnlaget, som utarbeides av Fylkesmannen i Hordaland og Direktoratet 

for naturforvaltning. Utkastet inneholder en faglig del og et forslag til handlingsplan. Det endelige 

faggrunnlaget vil også inneholde en juridisk, administrativ og økonomisk vurdering.  

 
Irsk hinnelav er en gråbrun sterkt rynket bladlav, som i fuktig tilstand er svart og gelatinøs (figur 1 og 

2). I Norsk rødliste for arter 2010 er arten vurdert som sterkt truet (EN) med en estimert 

generasjonslengde på 33 år (Timdal mfl. 2010). Irsk hinnelav er en oseanisk art som har svært 
begrenset utbredelse med bare et fåtall kjente lokaliteter i Rogaland og Hordaland, ifølge Artskart 

totalt 11 lokaliteter i 2012 (http://artskart.artsdatabanken.no/). Utkastet til faggrunnlaget for irsk 

hinnelav i Norge bygger her på kunnskapen fra undersøkelsene opparbeidet i forbindelse med den 
første norske rødlista for makrolav (Tønsberg mfl. 1996), Norsk rødliste for arter 2010 (Timdal mfl. 

2010), hovedfagsarbeidene til Bjelland (1997, 2001) og Myhre (2011), samt eget feltarbeid til dette 

utkastet. Hovedfagsarbeidet til Bjelland bygger på undersøkelser av økologien til irsk hinnelav på syv 

av dagens 11 kjente lokaliteter og Myhres hovedfag bygger på undersøkelser av økologien til 
kryptogamer på asketrær i Tungesvikstranda. Under feltarbeidet med utkastet til faggrunnlaget for irsk 

hinnelav i Norge ble de 11 kjente lokalitetene undersøkt på ny.  

 
Irsk hinnelav er i Norge kun registrert på styva asketrær. Med unntak av enkelte verna områder blir 

ikke asketrær styva i dag (Auestad & Hauge 2012). Mange trær som ikke har blitt styvet siden 1950-

tallet har veltet eller er i ferd med å råtne. Også for hard styving etter flere tiårs opphold ser ut til å 
være årsaken til at mange styva trær nå er i ferd med å dø (Jordal & Bratli 2012). Det er også antydet 

at den økte hjortebestanden, som kan avbarke styvingstrær, spesielt under strenge vintre bidrar til at 

enkelte styva trær dør (Jordal & Bratli 2012). Disse faktorene kan direkte føre til sterk reduksjon av 

egnet substrat for irsk hinnelav. Irsk hinnelav er derfor valgt ut blant en rekke arter som skal vurderes 
som prioritert art med tanke på å sikre arten på kort og lang sikt. Styva asketrær er generelt artsrike 

miljøer og leveområder for en rekke rødlistede arter, hvorav flere er sjeldne (Moe & Botnen 1997, 

Moe & Botnen 2000, Jordal & Bratli 2012). Tiltak som bedrer forholdene for irsk hinnelav vil derfor 
trolig ha positiv effekt for mange andre arter med lignende substratpreferanser.  

 

Populasjonene av irsk hinnelav i Norge er sterkt isolert fra den øvrige europeiske utbredelsen. 

Nærmeste lokalitet utenfor Norge er på De bristiske øyer (Vest-Skottland og Vest-Irland). Ellers 
forekommer den på kysten i Sør-Europa. Det har i senere tid vært økt oppmerksomhet på 

klimaendringer og naturmangfold og det har derfor blitt et sterkere fokus på overlevelse av 

randpopulasjoner og utpostforekomster av arter. Norge har ansvar for hele den nordeuropeiske 
populasjonen av irsk hinnelav. Et forsterket ansvar vil fremkomme om de norske populasjonene viser 

seg genetiske forskjellig fra populasjonene på De britiske øyer og i Sør-Europa.  

 

http://artskart.artsdatabanken.no/
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Figur 1. Typisk lokalitet for irsk hinnelav ved Riskedalsvatnet (Hjelmeland) med spredte 

styva trær, mange delvis døde, i en gjengrodd bratt edellauvskogsli med mye ur (øverst). Irsk 

hinnelav på styva ask i Frafjord, Rogaland (nederst). Foto: Tobjørg Bjelland. 
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DEL 1: NATURFAGLIG UTREDNING  
 

BIOLOGI OG ØKOLOGI 

SYSTEMATIKK 

Irsk hinnelav Leptogium hibernicum P. M. Jørg. tilhører familien Collemataceae. På verdensbasis er 
familien artsrik, særlig gjelder det slektene glyelav (Collema) og hinnelav (Leptogium). Slekten 

hinnelav er kosmopolittisk i utbredelse. Molekylære studier tyder på at det er nødvendig å 

omorganisere slekten. Det oppgis ulike antall arter; mellom 150 (Gilbert & Jørgensen 2009) og 250 
(Aragon mfl. 2005). Slekten er best representert i de subtropiske regnskogene, den er vanlig i den 

tempererte sonen og har noen få arter i arktiske og antarktiske strøk (Sierk 1964). Fra Norge er det 

kjent 18 arter, hvorav 7 er rødlistet (Timdal mfl. 2010).  

 
 

MORFOLOGI OG REPRODUKSJON 

Irsk hinnelav er en bladformet lav, opptil 5 cm i diameter, og inneholder cyanobakterier av slekten 
Nostoc som fotobiont1. Thallus2 sveller betydelig i våt tilstand og får en svart farge (figur 2). I tørr 

tilstand er thallus brun til mørkt grå (figur 2). Lobene3 er mer eller mindre oppstigende, opptil 1,5 cm 

brede, runde eller delvis innskårne og overlappende. Oversiden er kraftig rynket i tørr tilstand, med 
uregelmessige, grenete, kuleformede til flate isidier4 (figur 2). Undersiden er dekket med korte, 

tettsittende kjeder av runde thallokonidier5.  

 

Bare aseksuell reproduksjon er kjent hos irsk hinnelav i Norge. Dette skjer ved at isidiene på thallus 
fungerer som vegetative diasporer. Irsk hinnelav har relativt store og ofte forgreina isidier med 

gjennomsnittlig lengde og bredde på henholdsvis ~ 350 og 228 μm (Bjelland 2001). Ettersom isidiene 

er såpass store er de trolig mest effektive som spredningsenheter på korte avstander, for eksempel 
innen samme trestamme eller mellom nabotrær. I tillegg til isidier har irsk hinnelav aseksuell 

formering av mykobionten6 med thallokonidier. Disse er imidlertid avhengige av riktig cyanobakterie 

for å kunne etablere seg. Thallokonidiene er betydelig mindre enn isidiene, med en gjennomsnittlig 

lengde og bredde på henholdsvis ~ 6,0 og ~1,0 μm, og er derfor trolig mer effektive til å spre arten 
over større avstander (Bjelland 2001). Apothecier7 hos irsk hinnelav er bare kjent fra Øst-Afrika 

(Swinscow & Krog 1988). 

 
Den arten som ligner mest morfologisk på irsk hinnelav i Norge er filthinnelav (Leptogium 

saturninum), som også har isidier og hår på undersiden av thallus (figur 2). Spesielt i våt tilstand kan 

artene lett forveksles. Irsk hinnelav har en mer utpreget rynket overflate, sveller mye mer i våt tilstand, 
og i tørr tilstand er thallus mer brungrå enn hos filthinnelav. Det er generelt ofte større fargeforskjell 

mellom isidiene (svarte) og overflaten (mørk grå) hos filthinnelav enn hos irsk hinnelav. I tillegg er 

tomentum8 hos irsk hinnelav mye kortere og av en annen type enn hos filthinnelav (se figur i Bjelland 

2001) (figur 2).  
 

 

 
 
1Fotobiont = algen eller cyanobakterien som inngår i en lav 
2Thallus = lavkroppen 
3Lobe = innskåret avsnitt av en bladlav 
4Isidium = barkkledd vegetativ spredningsenhet som består av både fotobiont og mykobiont 
5Thallokonidier = perlesnorforma tomentum (se fotnote 8) 
6Mykobionten = soppkomponenten i en lav 
7Apothecium = fruktlegeme, produserer ascosporer (kjønnet formering) 
8Tomentum = filtaktig matte av sammenfiltrede hår 
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Figur 2. Øverst: Irsk hinnelav i tørr (t.v.) og våt tilstand (t.h.). Nederst: Filthinnelav i tørr (t.v.) og våt 

tilstand (t.h.). Foto: Einar Timdal (øverst t.v. og nederst) og Per. G. Ihlen (øverst t.h.). 

 

 

HABITAT- OG SUBSTRATKARAKTERISTIKA  

I Norge er irsk hinnelav kun registrert på styva asketrær (Fraxinus excelsior) innenfor naturtypene 

(DN-håndbok 13) rik edellauvskog (F01), hagemark (D05), høstingsskog (D18) og/eller overganger 
mellom disse. I 1995 ble irsk hinnelav funnet i en bekkekløft (F09). I tillegg til styva ask forekommer 

det også ofte et mindre antall styva alm og lind på lokalitetene, men de sistnevnte er uten registrerte 

individer av irsk hinnelav. Det er stor variasjon i hvor lysåpne de ulike lokalitetene er. På mange av 
lokalitetene er de styva asketrærne med irsk hinnelav lokalisert i en ur med store blokker som er 

dekket av mose (figur 1), og gjengroing er kun et mindre problem. Generelt er det en tendens til 

gjengroing på lokalitetene, med unntak av lokalitetene som fortsatt er lysåpne på grunn av beiting. 

Dette gjelder lokaliteten på Meland (Suldal) og Lindehaug (Etne) og delvis på Tungesvikstranda 
(Etne).  

 

Irsk hinnelav vokser både nær basis av treet og høyt over bakken, men forekommer oftest ca 1 meter 
over bakken (Bjelland 2001). Omkretsen ved brysthøyde på tærne er i gjennomsnitt 2 m (Bjelland 

2001). Barken til ask er næringsrik og med en relativt høy pH (Barkman 1958). Gjennomsnittsverdien 

for styva asketrær med irsk hinnelav er 5,4 i undersøkelsene til Bjelland (2001). Høy pH i barken er 

vanligvis antatt som fordelaktig ved etablering av de fleste epifyttiske lav og moser. Strukturen til 
substratet varierer både mellom trærne og innad på hvert tre. Gamle styvingstrær er karakterisert med 

grov og oppsprukket bark. På trærne med irsk hinnelav er barken ru, og det er mange sprekker i barken 

like rundt thallusfestet (Bjelland 2001).  
 

Irsk hinnelav vokser på stammer som er delvis eller helt dekket med moser. Dekningen av moser på de 

styva trærne er generelt størst nederst på stammen, og avtar oppover mot kronen. 
Artssammensetningen rundt thallus varierer, irsk hinnelav vokser både inne i mellom mosen og den 

kan være festet direkte til barken (Bjelland 2001). Feltobservasjoner (1995 og i 2012) viser at irsk 

hinnelav oftere vokser på trær med stort mosedekke når trærne står lysåpnet (beitemark) enn på trær 

som står i tett og mer gjengrodd skog. I tett skog vokser irsk hinnelav ofte direkte på barken og det er 
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lite mosedekke rundt thallus. Dette kan indikere at det er viktigere å vokse inne i mellom mosen når 

det er mer lysåpent, enn inne i skogen hvor det generelt er fuktigere. Av mosearter som ofte dominerer 
rundt thallus (10 × 10 cm) kan nevnes krypsilkemose (Homalothecium sericeum), matteflette (Hypnum 

cupressiforme), trådkjølmose (Zygodon rupestris), flatfellmose (Neckera complanata), arter fra 

matteblæremoseslekta (Frullania sp.), gulband (Metzgeria furcata), putevrimose (Tortella tortuosa), 

kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), kalkraggmose (Anomodon viticulosus), kveilmose 
(Pterogonium gracile) og ekornmose (Leucodon sciuroides) (Bjelland 2001, samt feltobservasjoner i 

2012).  

 
Irsk hinnelav er ofte assosiert med kystnever (Lobaria virens), lodnevrenge (Nephroma resupinatum), 

kystvrenge (N. laevigatum), skjellglye (Collema flaccidum), begerlav-arter (Cladonia spp.), 

prakthinnelav (Leptogium cochleatum), mellav-arter (Lepraria spp.), blyhinnelav (Leptogium 
cyanescens), grynvrenge (Nephroma parile), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), skjellnever 

(Peltigera praetextata) og lungenever (Lobaria pulmonaria) like rundt thallus (10 × 10 cm) (Bjelland 

2001, feltobservasjoner i 2012).  På noen av trærne er det store forekomster av irsk hinnelav, men 

generelt er det relativt få thalli på hvert tre. 
 

 

  

 

Figur 3. Irsk hinnelav på gammel delvis råtna mosedekka styva ask (Tungesvikstranda) og på en styva 

ask med lite mosedekke (Øvre Tysdalsvatnet). Foto: Torbjørg Bjelland. 
 

Utenfor Norge forekommer irsk hinnelav på andre substrattyper. I Vest-Irland og i Vest-Skottland 

vokser irsk hinnelav på hassel og ask. Hassel har betydelig glattere bark enn styva asketrær. 
Hasselskogene i Vest-Skottland er imidlertid gamle (fra tidlig Holocene = fra 11 500 år før vår tid) og 

ekstremt fuktige og varme (Coppins & Coppins 2003). Tilsvarende hasselskoger finnes ikke i Norge. 

På den Iberiske halvøy vokser irsk hinnelav blant annet på jordbærtre (Arbutus unedo), meksikansk 

sypress (Cupressus lusitanica), bøk (Fagus sylvatica), oliven (Olea europaea) og sommereik 
(Quercus robur) (Aragón mfl. 2005).  

 

Et slikt skifte i økologiske krav for en art i ulike geografiske regioner er også kjent for mange andre 
lavarter (Jørgensen 1978, Tibell 1999, Holien, upubl.). Sannsynligvis er mikroklimaet og kontinuitet i 
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habitatet viktige faktorer for irsk hinnelav sin preferanse for stya asketrær i Norge (Bjelland 2001). 

Selv om irsk hinnelav kun er funnet på styvet ask i Norge i dag, viser substratvalget ellers i 
utbredelsesområdet at en ikke kan utelukke andre edellauvstreslag som alternative substratvalg også i 

Norge. 

 

 

ASSOSIERTE RØDLISTEDE LAVARTER 

Som nevnt vokser irsk hinnelav sammen med mange vanlige lav- og mosearter på styvingstrærne. Det 

som er spesielt for lokalitetene til irsk hinnelav er at det også forekommer mange andre rødlistearter, 
for eksempel Catapyrenium psoromoides (kategori CR = kritisk truet), Gomphillus calycioides (CR), 

Rinodina isidioides (CR), prakthinnelav (Leptogium cochleatum, kategori EN = sterkt truet), 

Megalospora pachycarpa (EN), kornfiltlav (Parmeliella testacea, EN), praktlav (Cetrelia 

olivetorum, kategori VU = sårbar), kystblåfiltlav (Degelia atlantica, VU), Degelia cyanoloma (VU), 

kastanjelav (Fuscopannaria sampaiana, VU), kranshinnelav (Leptogium burgessii, VU), skoddelav 

(Menegazzia terebrata, VU), skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, kategori NT = nær truet), 
olivenfiltlav (Fuscopannaria mediterranea, NT), Gyalecta flotowii (VU), Gyalecta truncigena (VU), 

Opegrapha vermicellifera (VU), Pachyphiale carneola (VU), liten praktkrinslav (Parmotrema 

chinense, VU), Thelopsis rubella (VU), klosterlav (Biatoridium monasteriense, NT), eikelav 
(Flavoparmelia caperata, NT), almelav (Gyalecta ulmi, NT), gul pærelav (Pyrenula occidentalis, 

NT), bleikdoggnål (Scherophora pallida, NT) og hasselrurlav (Thelotrema suecicum, NT). Av disse 

artene er det kun Gomphillus calycioides (CR) som også kun er registrert på ask. 
 

 

UTBREDELSE OG BESTANDSUTVIKLING 

UTBREDELSE I VERDEN OG I EUROPA 

Irsk hinnelav er kjent fra Vest-Europa, Øst-Afrika, Vest-India, India, Kina (P. M. Jørgensen, pers. 

medd. 2012), New Guinea, Nord- og Sør-Amerika (Jørgensen 1973, Awasthi & Akhtar 1979, 
Galloway & Jørgensen 1995, Aragón mfl. 2005, Neily & Anderson 2010). I Nordvest-Europa er den 

utbredt på De bristiske øyer og i Vest-Norge. På De Britiske øyer er irsk hinnelav kun registrert i Vest-

Skottland og i Vest-Irland (Gilbert & Jørgensen 2009). På ”Joint Nature Conservation Committee 
species status” listen på De britiske øyer er den i kategorien nær truet (NT) og sjelden nasjonalt (NR) 

(Woods & Coppins 2012). Arten er beskrevet som en art hvor De britiske øyer har et internasjonalt 

ansvar (IR). Ellers i Europa er irsk hinnelav kjent fra Portugal, Spania og Frankrike (på kysten langs 

Middelhavet). På verdensbasis kan irsk hinnelav karakteriseres som en fuktighetskrevende subtropisk 
art med vid utbredelse som når sin nordgrense i sørvest-Norge. Irsk hinnelav er ikke vurdert rødlistet i 

EU.  

 

 

UTBREDELSE I NORGE 

Den norske utbredelsen av irsk hinnelav begrenser seg til kysten av Rogaland (Gjesdal, Hjelmeland, 

Suldal kommuner) og Hordaland (Etne kommune) (figur 4). De fleste lokalitetene ligger i sørboreal 
sone, noen få i boreonemoral, og alle i klart oseanisk seksjon (Moen 1998). Høydeintervallet for 

områdene er fra havnivå til ca. 200 moh. 

 
Det første funnet av irsk hinnelav i Norge ble gjort i 1947. Den svenske lavforskeren Gunnar Degelius 

fant arten i Dirdal, Gjesdal kommune i Rogaland (Jørgensen 1971). Etter det ble irsk hinnelav ikke 

registrert på en ny lokalitet i Norge (Tungesvik, Etne) før i 1992 av Svante Hultengren (Norsk 
Lavdatabase, http://nhm2.uio.no/lav/web/index.html). Det ble registrert flere nye lokaliteter i 

forbindelse med arbeidet med den første norske rødlista for makrolav (Tønsberg mfl. 1996), samt i 

forbindelse med hovedfagsarbeidet til Bjelland i 1995-1997 (Bjelland 2001). I senere tid er det 

oppdaget noen få nye lokaliteter i nærheten av de kjente forekomstene. 
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Figur 4. Kjent utbredelse av irsk hinnelav i Norge. Alle de 11 lokalitetene ble undersøkt i 2012. 
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DE NORSKE LOKALITETENE 

En gjennomgang av alle kjente lokaliteter for irsk hinnelav er gitt nedenfor. Lokalitetene er nummerert 
med stigende nummer fra sør mot nord (figur 4). Nummereringen i utbredelseskartet er også brukt i 

teksten og i tabell 1 som gir en oversikt over lokalitetene. 
 

 

1. Rogaland, Gjesdal kommune, Dirdal  

 

Irsk hinnelav ble første gang samlet i Norge i Dirdal i 1947 av Gunnar Degelius (Jørgensen 1971). 

Lokaliteten er en fjordnær, bratt sørvestvendt lauvskogsli med en del rasmark (figur 5). Det foreligger 
naturtyperegistrering fra lokaliteten i DNs Naturbase. Den dominerende naturtypen på lokaliteten er 

rik edellauvskog (F01), med innslag av høstingsskog (D18). Naturtypen er vurdert som svært viktig 

(verdi A). Det er både styva ask, alm og lind på lokaliteten. Trærne ble sist styva i 1940-1950 årene 
(Ingvald Steinskog, pers. medd. 1995). Av øvrige kjente rødlistearter på lokaliteten kan nevnes 

piggtrollskjegg (Bryoria smithii, VU), kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana, VU), kystskriftlav 

(Graphis elegans, VU), kranshinnelav (Leptogium burgessii, VU), hodeskoddelav (Menegazzia 

terebrata, VU), Pachyphiale carneola (VU), liten praktkrinslav (Parmotrema chinense, VU), 
Thelopsis rubella (VU), eikelav (Flavoparmelia caperata, NT), kort trollskjegg (Bryoria bicolor, NT) 

og sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana, NT). 

 
I 1995 ble irsk hinnelav registrert på en styva ask ca 160 moh (Bjelland 2001). På befaringen i 

september 2012 ble den gjenfunnet på det samme treet. Det var rikelig med irsk hinnelav på treet både 

i 1995 og i 2012, flere enn 10 thalli. Irsk hinnelav hadde spredd seg med noen thalli innad på treet, 
men ikke til noen av de nærliggende trærne. 
 

 

 

 

 

Figur 5. Lokaliteten Dirdal, Gjesdal kommune (øverst t.v.). Beliggenheten til styva ask med irsk 

hinnelav i edellauvskogen (n.v.). Styva ask med irsk hinnelav i Dirdal (t.h.). Foto: Torbjørg Bjelland. 
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2. Rogaland, Gjesdal kommune, Ørestø  

 
Ørestø er et naturreservat i en bratt sørvendt lauvskogsli ned mot fjorden på nordsiden av 

Frafjorddalen. Store deler av lokaliteten er dekket av ur. Helt nede ved sjøen er det litt flatere og 

området har derfor blitt brukt til beite. Det foreligger naturtyperegistreringer fra lokaliteten i DNs 

Naturbase. Naturtypen er registrert som en hagemark (D05) dominert av store gamle eiketrær og 
vurdert til A-verdi. Det forekommer også en del styva lind, noen få styva asketrær og en del gråor. 

Trærne ble sist styvet i 1940-1950 årene (Einar Frafjord, pers. medd. 1995). Rødlisteartene 

prakthinnelav (Leptogium cochleatum, EN) og Thelopsis rubella (VU) er registrert fra Ørestø. 
 

Fra undersøkelsene i 1995 ble det registrert irsk hinnelav på to asketrær (Bjelland 2001). På befaringen 

i september 2012 ble den ikke gjenfunnet. Mange av de styva asketrærne hadde falt helt eller delvis 
over ende (figur 6). Dette er trolig årsaken til at irsk hinnelav ikke ble gjenfunnet, men lokaliteten er 

relativt stor og delvis vanskelig tilgjengelig, og bør derfor undersøkes ytterligere.  

 

  
 

Figur 6. Lokaliteten Ørestø, Frafjord, Gjesdal kommune. Det var mange styva trær som hadde falt 
over ende på Ørestø siden 1995. Foto: Torbjørg Bjelland. 

 

 

3. Rogaland, Gjesdal kommune, Frafjorddalen  
 

Lokaliteten i Frafjorddalen ligger innenfor Migaren naturreservat som er en bratt, sørvent lauvskogsli 

med mye rasmark (figur 7). Det foreligger naturtyperegistreringer fra lokaliteten i DNs Naturbase. 
Naturtypen er registrert som en rik edellauvskog (F01) med stort innslag av styva ask og vurdert til A-

verdi. Tidligere har nok området vært en hagemark. Det har vært beitet i nedre deler av lokaliteten, 

men beitetrykket har avtatt og skogen er preget av gjengroing. Trærne ble sist styvet i 1940-1950 
årene (Einar Frafjord, pers. med. 1995). Av øvrige rødlistearter på lokaliteten kan nevnes 

prakthinnelav (Leptogium cochleatum, EN), kranshinnelav (Leptogium burgessii, VU), kastanjelav 

(Fuscopannaria sampaiana, VU), skoddelav (Menegazzia terebrata, VU) og Thelopsis rubella (VU). 

 
Fra undersøkelsene i 1995 ble det registrert irsk hinnelav på fem asketrær og sekundært på to 

bergflater under en styva ask (Bjelland 2001). På befaringen i september 2012 ble irsk hinnelav kun 

gjenfunnet på et tre. I 1995 ble det registrert to thalli med irsk hinnelav på dette treet. Det hadde 
skjedd en spredning av arten på treet siden 1995 med en økning på oppimot ti thalli i 2012, men arten 

hadde ikke spredd seg til andre nærliggende trær.  

 
Skogen hadde endret seg mye siden 1995, og mange av de styva asketrærne hadde falt helt eller delvis 

over ende (figur 7). At det var så store endringer i skogen gjorde det vanskelig å gjenfinne mange av 

trærne som ble undersøkt i 1995. Dette er trolig årsakene til at irsk hinnelav ikke ble gjenfunnet på 

flere trær. På et av trærne ble det i 1995 registrert et thallus på 3 cm som satt løst festet inne i mellom 
mose. I 2012 ble arten ikke registrert på dette treet. Det var ikke tegn til at barken hadde falt av. 



 

 

Rådgivende Biologer AS    Rapport 1693   

 

15 

Årsaken kan være dyr eller mennesker som kan ha kommet borti treet. Flere andre hinnelav-arter som 

ble registrert på samme treet i 1995 satt fortsatt på treet i 2012. I 1995 ble det registrert irsk hinnelav 
på bergflater under en styva ask, men disse bergflatene ble ikke gjenfunnet i 2012. Lokaliteten er stor 

med mange potensielle habitater som bør undersøkes nærmere.  

 

Det er også flere styva alm, ask og lindetrær lenger øst i Frafjorddalen, i dalsiden ovenfor Håland på 
vei opp mot Hålandsstølen. Her har de nylig begynt å styve trærne igjen, men trærne er ikke kartlagt 

for irsk hinnelav i 2012. 

 
 

  

  

 

Figur 7. Lokaliteten Frafjord, Gjesdal kommune (øverst til venstre). Det var mange styva asketrær 
som hadde falt over ende, eller var delvis råtnet (øverst til høyre og nederst til venstre). 

Beliggenheten til den styva asken med irsk hinnelav i edellauvskogen (nede til høyre). Foto: Torbjørg 

Bjelland. 
 

 

 
 



 

 

Rådgivende Biologer AS    Rapport 1693   

 

16 

4. Rogaland, Hjelmeland kommune, Tysdal  

 
Denne lokaliteten ligger i en vestvendt lauvskogsli med en del ur. Det er spredte forekomster av både 

styva og ustyva asketrær, ellers er skogen dominert av bjørk. Det beites fortsatt i området, men ikke i 

de bratteste partiene hvor skogen er preget av gjengroing. Lokaliteten er ikke registrert som en egen 

naturtype i DNs Naturbase, men deler av området kan karakteriseres som en rik edellauvskog (F01). 
Irsk hinnelav ble funnet på en styva ask på denne lokaliteten i 2003, men ble ikke gjenfunnet i 2012. 

Det var mye nedbør på befaringsdagen så feltforholdene var ikke optimale. Lokaliteten bør derfor 

inventeres på nytt.  
 

 

5. Rogaland, Hjelmeland kommune, Målandsdalen  
 

Målandsdalen er et naturreservat i en sørvent lauvskogsli med mye ur og rasmark (figur 8). Øverst i 

lia er det tett edellauvskog, mens det lenger ned mot dalen er åpent naturbeite og inne i mellom store 

urer. På hele lokaliteten står det en rekke styva asketrær. Det foreligger naturtyperegistreringer fra 
lokaliteten i DNs Naturbase. Naturtypen er registrert som en hagemark (D05) dominert av styva ask og 

vurdert til A-verdi. Det forekommer også en del styva lind og noen få styva almetrær i 

edellauvskogen. I edellauvskogen har trærne stort sett ikke vært styvet siden 1960-tallet (pers. medd. 
Ola Måland, 1995), men trærne på beitemarka styves fortsatt i dag. Av andre rødlistearter som vokser 

på lokaliteten kan nevnes kystblåfiltlav (Degelia atlantica, VU), prakthinnelav (Leptogium 

cochleatum, EN) og skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, NT). 
 

Fra undersøkelsene i 1995 ble det registrert irsk hinnelav på i alt 14 asketrær (Bjelland 2001). Arten 

ble funnet både i edellauvskogen og på beitemaka. På befaringen i september 2012 ble ikke arten 

gjenfunnet på noen av trærne. Årsaken til dette kan være flere. Øverst i lia i edellauvskogen hadde 
flere av de store styva trærne falt over ende. Også noen av de styva trærne som står på beitemarka 

hadde falt over ende. Mange av de styva trærne i reservatet hadde også store områder på stammen 

hvor barken hadde falt av (figur 8). Ettersom det er registrert få hjort på denne siden av dalen (pers. 
medd. Ola Måland, 2012), og det ikke ble ikke registrert tydelige spor etter hjortetenner på trærne, er 

det lite trolig det er hjorten som har forårsaket det meste av avbarkingen. En annen årsak til 

avbarkingen kan være for hard styving. Frem til 1960-tallet ble trærne styva hvert 7. til 10. år, 

avhengig av hvor mye greinene hadde vokst (Ola Måland, pers. medd.). Deretter opphørte styvingen 
inntil den ble gjenopptatt i slutten av 1980-årene. Undersøkelser viser at når styvingen gjenopptas etter 

flere års opphør, blir det for stor påkjenning for treet (Jordal & Bratli 2012).  
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Figur 8. Lokaliteten Målandsdalen, Hjelmeland kommune (øverst). Det var mange falne styva trær 
og trær som var avbarka på lokaliteten (nederst). Foto: Torbjørg Bjelland. 

 

 

6. Rogaland, Hjelmeland kommune, Øvre Tysdalsvatnet  
 

Lokaliteten ligger i en sør- og sørøstvendt lauvskogsli med en del rasmark langs nordsiden av Øvre 

Tysdalsvatnet (figur 9). Det foreligger naturtyperegistrering fra lokaliteten i DNs Naturbase. 
Lokaliteten er en rik edellauvskog (F01) med innslag av høstingsskog (D18), og elementer fra 

sørvendt berg og rasmark (B01). Naturtypen er vurdert som svært viktig (verdi A). Det er flere store 

styva ask, lind og almetrær på lokaliteten. I tillegg forekommer både gråor og hassel. Området ble 
tidligere beitet, 250 sauer for 20 år siden (pers. med Kjell Tysdal 2012), men er nå preget av 

gjengroing. Trærne ble sist styvet i slutten av 1950-årene (pers. med Kjell Tysdal). I 2012 ble irsk 

hinnelav registrert på fire styva asketrær nederst i Midveglia (nordsiden av vannet) og på tre styva 

asketrær litt lenger øst i dalsiden på samme siden av vannet. Lavvegetasjonen var spesielt frodig i 
Midveglia med blant annet store forekomster av lungevever (Lobaria pulmonaria) og sølvnever 

(Lobaria amplissima) på stein i rasmarka. Det var rikelig med irsk hinnelav på flere av trærne. Av 

øvrige rødlistearter på lokaliteten kan nevnes skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, VU), 
prakthinnelav (Leptogium cochleatum) og Pachyphiale carneola (VU). 

 

Irsk hinnelav er også funnet på sørsiden av Øvre Tysdalsvatnet, hvor det er adskillig færre styva 

asketrær, men irsk hinnelav ble ikke funnet på denne siden av vannet i 2012. 
  

Lokalitetene langs Øvre Tysdalsvatnet var ikke kjent i 1995. 

 
 



 

 

Rådgivende Biologer AS    Rapport 1693   

 

18 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Lokaliteten Øvre Tysdalsvatnet, 

Hjelmeland kommune (øverst). Beliggenheten til 
et par av de styva asketrærne med irsk hinnelav 

(nederst). Foto: Torbjørg Bjelland. 

 

7. Rogaland, Hjelmeland kommune, Riskedalsvatnet 
 

Den sørvestvendte lauvskogslien med en del rasmark ligger på nordøstsiden av Riskedalsvatnet (figur 

10). Det foreligger naturtyperegistreringer fra lokaliteten i DNs Naturbase. Lokaliteten er registrert 

som en høstingsskog (D18), med innslag av rik edellauvskog (F01), gammel lauvskog (F07) og 
sørvendt berg og rasmark (B01). Naturtypen er vurdert som svært viktig (verdi A). Det er store 

mengder styva asketrær på lokaliteten. I tillegg forekommer styva alm og noen få styva lind. 

Naturtypen grenser til et granplantefelt. Bortsett fra i de bratteste urene er det beite på store deler av 
lokaliteten. Trærne ser ikke ut til å ha blitt styvet siden 1940-50-tallet. Irsk hinnelav ble registrert på 

fire styva asketrær. På et tre var det oppimot 15 thalli på samme treet. Det er registrert flere andre 

rødlista lavarter på lokaliteten: Catapyrenium psoromoides (CR), prakthinnelav (Leptogium 

cochleatum, EN), kornfiltlav (Parmeliella testacea, EN), praktlav (Cetrelia olivetorum, VU), 
skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, VU), Gyalecta flotowii (VU), Gyalecta truncigena (VU), 

hovedskoddelav (Menegazzia terebrata, VU), Opegrapha vermicellifera (VU), Pachyphiale carneola 

(VU), liten praktkrinslav (Parmotrema chinense, VU), Thelopsis rubella (VU) og eikelav 
(Flavoparmelia caperata, NT).  

 

Lokaliteten var ikke kjent i 1995.  



 

 

Rådgivende Biologer AS    Rapport 1693   

 

19 

  

  
 

Figur 10. Lokaliteten Riskedalsvatnet, Hjelmeland kommune (øverst). Beliggenheten til en styva ask 

med irsk hinnelav i edellauvskogen (nederst). Foto: Torbjørg Bjelland. 

 
 

8. Rogaland, Hjelmeland kommune, Ombo 

Lokaliteten i Skår på Ombo ligger i en bekkekløft på sørøstsiden av øya. Det foreligger 
naturtyperegistrering fra lokaliteten i DNs Naturbase. Lokaliteten er en bekkekløft og bergvegg (F09) 

vurdert til A-verdi. Det står spredte forekomster av styva ask og noen styva alm langs bekken. Det er 

dyrka mark inntil kløften. Av øvrige rødlistearter på lokaliteten kan nevnes kranshinnelav (Leptogium 
burgessii, VU). 

 

Irsk hinnelav ble funnet på et styva asketre langs bekken ved Skår på Ombo i 1995 (Bjelland 2001), 

men ble ikke gjenfunnet der i 2012. 
 

 

 



 

 

Rådgivende Biologer AS    Rapport 1693   

 

20 

9. Rogaland, Suldal kommune, Meland 

 
Lokaliteten på Meland, like nord for Jelsa, ligger i en vestvendt fjordnær li, med beitemark nederst og 

bjørkeskog øverst (figur 11). Det foreligger naturtyperegistrering fra lokaliteten i DNs Naturbase. 

Lokaliteten er en hagemark (D05) dominert av styva ask og naturtypen er vurdert som svært viktig 

(verdi A). Det forekommer et par styva almetrær på lokaliteten. Området beites og styves fortsatt 
(Ingebrikt Kåre Fet Dommersnes, pers. medd.). Irsk hinnelav ble registrert på to styva asketrær i 2012. 

Det var kun et thallus på hvert av disse trærne. Flere av asketrærne er hule og mange har skader pga 

hjort/husdyrgnag (Klepsland, Naturbasen) og eller for hard styving. Grunneier opplyser at det er lite 
sannsynlig at han vil fortsette styvingen i fremtiden. Av øvrige rødlistearter på lokaliteten kan nevnes 

Thelopsis flaveola (EN), kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana, VU), bleik kartlav (Gyalecta 

flotowii, VU), Gyalecta truncigena (VU), kranshinnelav (Leptogium burgessii, VU), Thelopsis rubella 
(VU) og Pyrenula occidentalis (NT).  

 

Lokaliteten var ikke kjent i 1995. I 2011 registrerte Klepsland irsk hinnelav på et tre.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Lokaliteten Meland, Suldal kommune 

(øverst). Styva ask med irsk hinnelav på 
lokaliteten (nederst). Foto: Torbjørg Bjelland. 
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10. Hordaland, Etne kommune, Skånevik, Tungesvikstranda 

 
Lokaliteten ligger i Tungesvikstranda øst for Skånevik i ei nordøstvendt fjordnær edellauvskogsli. Det 

foreligger naturtyperegistreringer fra lokaliteten i DNs Naturbase. Lokaliteten er registrert som 

høstingsskog (D18) med stort innslag av styva ask, samt noen få styva alm og lindetrær (figur 12). 

Naturtypen er vurdert som svært viktig (verdi A). Lokaliteten beites fortsatt, men beitingen har avtatt 
så skogen bærer flere steder preg av gjengroing. Det er flere granplantefelt på lokaliteten. Mange trær 

har ikke vært styvet de siste 60-70 årene, men styvingen er gjenopptatt i deler av området. Det er 

registrert flere andre rødlista lavarter på lokaliteten: Gomphillus calycioides (CR), Rinodina isidioides 
(CR), prakthinnelav (Leptogium cochleatum, EN), Megalospora pachycarpa (EN), praktlav (Cetrelia 

olivetorum, VU), Degelia cyanoloma (VU), skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, VU), kastanjelav 

(Fuscopannaria sampaiana, VU), Gyalecta flotowii (VU), kranshinnelav (Leptogium burgessii, VU), 
Opegrapha vermillicifera (VU), Thelopsis rubella (VU) og gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT).  

 

Fra undersøkelsene i 1995 ble det registrert irsk hinnelav på 11 asketrær (Bjelland 2001). Ikke alle 

styva asketrær på lokaliteten ble undersøkt i 1995 og ikke alle trærne som ble undersøkt i 1995 ble 
lokalisert i 2012. På befaringen i oktober 2012 ble arten gjenfunnet på fem trær. Det er endringer i 

skogen siden 1995 ettersom en del styva asketrær hadde veltet. Sammenlignet med andre lokaliteter er 

det relativt få døde trær i Tungesvikstranda. Det er uklart om disse eventuelt har blitt fjernet siden 
1995, eller om årsaken er at færre trær har dødd. Lokaliteten er stor, men ble godt undersøkt i 2006 av 

Myhre (2011) som fant irsk hinnelav på 13 trær. I 2012 ble fem av disse trærne gjenfunnet og det ble 

da registrert irsk hinnelav på dem. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Styva ask med irsk hinnelav i 

Tungesvikstranda. Beliggenheten til flere styva ask 
med irsk hinnelav i edellauvskogen. Foto: Per G. 

Ihlen. 

 

 

11. Hordaland, Etne kommune, østsiden av Åkrafjorden (Storatåna-Sævareidberget-Lindehaug) 

 

Området mellom Lindehaug og Storatåna blir her behandlet som en lokalitet. Området ligger på 
østsiden av Åkrafjorden i ei bratt, vestvendt fjordnær li. Landskapsvernområdet Sævereidberget - 

edellauvskog ligger innenfor lokaliteten. Det foreligger også naturtyperegistrering fra lokaliteten i 

DNs Naturbase. Det er registrert høstingsskog (D18) lengst nord ved Storatåna-Perahaugen, med 
mange styva lindetrær og noen styva asker. Naturtypen er vurdert som svært viktig (verdi A). 
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Lokaliteten beites fortsatt av sau. Mange trær har ikke vært styvet de siste 60-70 årene, men styvingen 

er gjenopptatt i deler av området.  
 

På lokaliteten er det registrert flere rødlistearter: Prakthinnelav (Leptogium cochleatum, EN), praktlav 

(Cetrelia olivetorum, VU), skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, VU), kastanjelav (Fuscopannaria 

sampaiana, VU), Gyalecta flotowii (VU), kranshinnelav (Leptogium burgessii, VU), skoddelav 
(Menegazzia terebrata, VU), Opegrapha vermillicifera (VU), Thelopsis rubella (VU), kornfiltlav 

(Parmeliella testacea, EN), olivenlav (Fuscopannaria mediterranea, NT), almelav (Gyalecta ulmi, 

NT), bleikdoggnål (Scherophora pallida, NT) og hasselrurlav (Thelotrema suecicum, NT). 
 

Fra undersøkelsene i 1995 ble det registrert irsk hinnelav på to asketrær (Bjelland 2001). På befaringen 

i oktober 2012 ble arten gjenfunnet på et tre. Flere trær hadde falt helt eller delvis over ende (figur 13) 
og mange trær hadde store områder uten bark. Også på denne lokaliteten er det usikkert om dette er på 

grunn av hjortebeite, frysing og tining, alder eller for hard styving. Det er også registrert en 

høstingsskog (D18) med A-verdi, Vidjehaugen, litt lenger sør, ovenfor Lindehaug, men her er det ikke 

registrert irsk hinnelav.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Lokaliteten Lindehaugen, Etne 

kommune. Det er flere styva asketre som er i ferd 
med å råtne på lokaliteten (øverst t.h.). Foto: 

Per G. Ihlen og Torbjørg Bjelland (nederst). 
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Populasjonsendringer siden 1995 

 
Under hovedfagsarbeidet til Bjelland i 1995-1997 (Bjelland 2001) ble syv (1. Dirdal, 2. Ørestø, 3. 

Frafjorddalen, 5. Målandsdalen, 8. Skår, 10. Tungesvikstranda, 11. Storatåna-Sævereidberget-

Lindehaug) av dagens 11 kjente lokaliteter undersøkt med hensyn til artens økologi og 

populasjonsstørrelse. Både trær med irsk hinnelav ble undersøkt i detalj og trærne rundt disse ble 
undersøkt. Det var derfor mulig å fastslå om irsk hinnelav hadde spredd seg innad på trærne og til 

nabotrær i løpet av disse 17-årene. Ikke alle trærne ble gjenfunnet i 2012. Årsaken er trolig en 

kombinasjon av at enkelte trær hadde falt over ende og at det var vanskelig å finne igjen enkelte av 
trærne som ble undersøkt i 1995. Avmerkingen på kartet i 1995 viste seg å være noe unøyaktig. 

 

Undersøkelsene i 2012 indikerer likevel at det har skjedd store endringer i populasjonen til irsk 
hinnelav de siste 17-årene. Det er generelt en nedgang i størrelsen på populasjonen både ved at arten 

ikke ble gjenfunnet på enkelte lokaliteter (Ørestø, Målandsdalen og Skår på Ombo) og at den 

forekommer på færre trær på flere av lokalitetene (Frafjorddalen, Lindehaug) i 2012 enn i 1995. Det 

hadde ikke skjedd spredning av irsk hinnelav til nærliggende styva asketre på noen av lokalitetene 
siden 1995, men på et par trær hadde arten spredd seg på samme treet siden 1995. 

 

Generelt er inntrykket at lokalitetene hadde endret seg siden 1995 både ved at flere av de styva trærne 
hadde falt helt eller delvis over ende, samt at lokalitetene var mer gjengrodd på grunn av mindre 

beitepress. Årsaken til tilbakegangen er trolig alderen på trærne og/eller at kronen har blitt for stor slik 

at de har veltet på grunn av vind eller steinras i de bratte liene. Dette gjelder generelt trær på alle 
lokalitetene som ikke har vært styvet siden 1950-tallet. 

 

Det var også store endringer på de lokalitetene hvor styvingen er gjenopptatt (Målandsdalen, 

Tungesvikstranda, Lindehaug). Lokaliteten som klart viste størst endringer siden 1995 var 
Målandsdalen i Hjelmeland kommune. Her ble irsk hinnelav funnet på minst 14 trær i 1995, men ikke 

gjenfunnet i 2012. Lokaliteten er et naturreservat med mange trær som fortsatt styves. Årsaken til at 

irsk hinnelav ikke ble gjenfunnet i 2012 kan være mange, blant annet for hard styving. Mange av 
trærne hadde store områder hvor barken hadde falt av. Selv om det er lite hjort i området, og det ikke 

var tydelige tegn til hjorteavbarking, kan en ikke utelukke at hjort også kan ha avbarket noen av 

trærne. Avbarkingen kan også være forårsaket av frysing og tining like under barken (pers. medd. 

Hans Blom). Også på den delen av lokaliteten i Målandsdalen hvor trærne ikke hadde blitt styvet siden 
1960-tallet (øverst i lia) var det mange helt eller delvis velta og døde asketrær.  

 

Ettersom flere av lokalitetene (6. Øvre Tysdalsvatnet, 7. Riskedalsvatnet, 9. Meland) ikke var kjent i 
1995 vet en ikke om det har skjedd endringer i disse populasjonene de siste 17-årene. Bortsett fra 

lokaliteten på Meland, virket imidlertid disse lokalitetene relativt rike på irsk hinnelav. En 

oppsummering av status og endringer siden 1995, for de kjente lokalitetene av irsk hinnelav, er gitt i 
tabell 1.  
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Tabell 1. Oversikt over de norske lokalitetene for irsk hinnelav. Symbolene brukt i kolonnen Trend gjengir endringer i populasjonen (= indikerer samme 

populasjonsstørrelse som før, - indikerer populasjon i tilbakegang). 

 

 

Fylke Kommune Lokalitet Naturtype Status tidligere Status 2012 Trend Vernestatus 
RO Gjesdal 1. Dirdal Rik edellauvskog (F01)/ 

høstingsskog (D18).  

1995: På 1 tre På 1 tre (samme) = Naturreservat  

RO Gjesdal 2. Frafjord, Ørestø  

    

Hagemark (D05)  1995: På 2 trær Ikke gjenfunnet - Naturreservat  

RO Gjesdal 3. Frafjorddalen Rik edellauvskog (F01) 1995: På 5 trær og 

sekundært på 2 

bergflater 

På 1 tre (et av de 

samme), ikke på 

bergflater 

- 

 

 

Naturreservat   

RO Hjelmeland 4. Tysdal  2003: På 1 tre  Ikke gjenfunnet - Ikke vernet 

RO Hjelmeland 5. Målandsdalen Hagemark (D05) 1995: På 14 trær Ikke gjenfunnet - Naturreservat 

RO Hjelmeland 6. Øvre 

Tysdalsvatnet 

Rik edellauvskog (F01) 2009: På flere trær  

Også funnet på 

sørsiden av vannet 

På 7 trær 

 

Ikke funnet på 
sørsiden av vannet 

= 

 

- 

Ikke vernet 

RO Hjelmeland 7. Riskedalsvatnet Gammel lauvskog (F07) 2009: På flere trær På 4 trær = Ikke vernet 

RO Hjelmeland 8. Ombo, Skår Bekkekløft og bergvegg 

(F09) 

1995: På 1 tre Ikke gjenfunnet - Ikke vernet 

RO Suldal 9. Meland Hagemark (D05) 2011: På et tre På 2 trær = Ikke vernet 

HO Etne 10. Skånevik/ 

Tungesvikstranda 

Høstingsskog (D18) 1995: På 11 trær 

2003: På 13 trær 

På 5 trær -  

HO Etne 11. Storatåna- 

Sævareidberget- 

Lindehaug 

Rik edellavskog (F01) 

Høstingsskog (D18) 

1990-tallet: På flere 

trær  

1995: På 2 trær 

På 1 tre - Landskapsvern-

område 
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STATUS PÅ NORSK RØDLISTE FOR ARTER 2010 

Irsk hinnelav er klassifisert som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter 2010 (Timdal mfl. 2010). 

Det er ikke internasjonale forpliktelser knyttet til arten gjennom konvensjoner eller internasjonale 

avtaler som Norge har sluttet seg til. 
 

 

PÅVIRKNINGSFAKTORER 

Negative påvirkninger for irsk hinnelav er stort sett knyttet til påvirkninger på ask, spesielt 

styvingstrær, i Hordaland og Rogaland.  
 

Ask er i hovedsak europeisk, men vidt utbredt fra Middelhavet til Midt-Norge. Den er et av de 

dominerende treslagene i flere typer edellauvskog og sumpskog, og er fortsatt i ekspansjon nordover, 
spesielt i Trøndelag og som forvillet i Nordland (Artsdatabanken). Ask opptrer gjerne i hellinger, helst 

rasmark og kalkrike urer med frisk fuktighet. På Vestlandet forekommer den ganske hyppig i sør- og 

vestvendte fjordlier (Øyen & Øen 2000). 
 

Ask kan bli store trær, gjerne 15-20 m høye i Norge, lenger sør i Europa opptil 40 m. Omkretsen av 

stammen i brysthøyde kan bli over 4 m. Asketrær kan normalt bli omkring 200 år gamle, men det 

finnes enkelte trær som er blitt kjente historiske minnesmerker og som har oppnådd en alder på over 
300-400 år (Nedkvitne & Gjerdåker 1993). 

 

Irsk hinnelav er ikke registrert på ustyva asketrær i utbredelsesområdet i Norge. Det er imidlertid få 
gamle ustyva asketrær igjen på Sørvestlandet, så en kan ikke utelukke at irsk hinnelav også vokser på 

gamle ustyva asketrær i Norge. På mange av lokalitetene ble det også registrert relativt få unge 

asketrær. Noe av årsaken til dette kan blant annet være at styvingen ikke gir frøproduksjon (Nedkvitne 
& Gjerdåker 1993), noe som begrenser naturlig etablering av ask, samt at beite på lokalitetene hindrer 

etablering av nye trær (Rose 1992).    

 

De viktige faktorene for utbredelse av irsk hinnelav knyttes enten til substratet ask eller direkte til 
påvirkninger av irsk hinnelav.  

 

Truslene for ask kan oppsummeres i følgende punkter: 
 

 

HABITATØDELEGGELSE 

På grunn av at de fleste lokalitetene til irsk hinnelav ligger i bratte fjellskråninger er omdisponering av 
areal til ulike utbyggingsformål, nedbygging og flatehogst en relativt liten trussel i dag. På lokaliteten i 

Tungesvikstranda er imidlertid utbygging av en kraftledning en reell trussel (Myhre 2011). All hogst 

som fjerner eller reduserer mengden av ask, spesielt styva ask men på sikt også ustyva ask, vil være 
negativt. Bortsett fra lokaliteten ved Riskedalsvatnet (Hjelmeland kommune), og delvis 

Tungesvikstranda, er ingen av lokalitetene direkte truet av granplantefelt i dag. 

 
 

SKOGBRUK, VEDHOGST MM 

Hogst av styva asketrær innenfor, og i umiddelbar nærhet til kjente lokaliteter, vil kunne utgjøre en 

negativ påvirkningsfaktor. På lengre sikt vil også hogst av større ustyva asketrær, som har potensial 
for å bli egna substrat, føre til mangel på habitat for irsk hinnelav. 
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HJORTEVILT 

I hele utbredelsesområdet for irsk hinnelav er det flere store bestander av hjort og de er fortsatt i vekst 

(http://www.dirnat.no). Hjort er først og fremst en trussel mot irsk hinnelav ved at den enkelte kalde 

vintrer fjerner det meste av barken på ask og alm over store områder (Jordal & Bratli 2012). Selv om 
det ble registrert store områder som var avbarket på flere av styvingstrærne er det usikkert hvorvidt 

dette var forårsaket av hjort eller ikke. Det ble ikke registrert tydelige hjorteskader (ringbarking, merke 

etter skraping med tenner) på noen av de undersøkte trærne. I tillegg er det en mulighet for at 
hjortebeite enkelte steder kan hindre etablering av nye asketrær. 

 

 

SYKDOM OG INNAVL 

På grunn av at ask er rammet av askeskuddsyken er ask vurdert som nær truet (NT) i Norge. 

Askeskuddsyke skyldes soppen Hymenoscyphus pseudoalbidus (aseksuelt stadium kalles Chalara 

fraxinea) som fører til nekroser i veden og til at toppskudd visner (Solheim mfl. 2011). Soppen har i 
de senere år spredt seg fra Østlandet til Hordaland. Feltforsøk i Danmark viser foreløpig at det finnes 

kloner9 av ask som kan være resistente, eller ha et bedre forsvar mot soppen enn andre kloner, men det 

gjenstår å se om dette varer over tid (Tollefsrud 2010). Det er fortsatt ukjent hvorvidt aksebestanden 
på Vestlandet er motstandsdyktig mot askeskuddsyken eller ikke. 

 

Hvis noen asketrær er resistente eller har en viss motstandsdyktighet mot sykdommen, vil trolig de 

gjenværende trærne kunne bli utsatt for innavl. Genetiske studier viser at ask, med sine fragmenterte 
populasjoner, allerede er utsatt for innavl. Askefrø er relativt store og til tross for at de har en vinge 

som er tilpasset vindspredning, spres de relativt kort. Man har estimert at avstandene varierer fra 14-80 

meter. Tilfeller av langdistanse spredning forekommer, men dette er sjelden. Pollen ser derimot ut til å 
kunne spre seg over store avstander, og man har også vist at det er de store gamle askebestandene som 

sørger for å spre pollenet sitt lengst (http://www.skogoglandskap.no/Artsbeskrivelser/ask). 

 

 
Andre direkte påvirkningsfaktorer på irsk hinnelav kan oppsummeres i følgende punkter: 

 

ENDRET BRUK 

Bortsett fra enkelte verna områder blir ikke asketrær styva i dag. Dette utgjør den klart største 

trusselen for irsk hinnelav på kort sikt. Styvingen opphørte de fleste steder på 1950-tallet og disse 

trærne er nå i ferd med å dø på grunn av soppangrep (pers. medd. Hans Blom). Mange av trærne blir 
etter hvert hule og de har utviklet store kroner, noe som gjør at de lett faller over ende på grunn av 

vind og ras i de bratte liene. Styvingstrær i bratte skråninger er spesielt utsatt. Når skogen gror igjen 

ved redusert eller opphør av beite endrer lysforholdene seg på trestammene. En begrenset gjengroing 

ser ikke ut til å være negativt for irsk hinnelav, men effekten på lang sikt er usikker. Innplantet gran 
kan skygge ut styvingstrærne (Jordal & Bratli 2012).  

 

Mange gamle styvingstrær dør når styvingen er gjenopptatt etter flere tiårs opphold (Jordal & Bratli 
2012). Det begynner ofte med avflaking av barken. Avflaking av bark kan imidlertid også skje på 

grunn av frysing og tining (Hans Blom, pers. medd.). For hard styving ser ut til å være tilfelle blant 

annet i Målandsdalen, Meland, Tungesvikstranda og på Lindehaug. På noen trær ser det ut som om 
mosedekket er skrapet av. Dette kan være forårsaket av dyr, men det er også sannsynlig at det kan ha 

skjedd under selve styvingsprosessen.  

 

 
 

 
9Klon = genetisk identisk individ 

http://www.skogoglandskap.no/Artsbeskrivelser/ask
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Figur 14. Eksempel på styva ask med delvis avflaka bark. Foto: Torbjørg Bjelland og Per G. Ihlen. 
 

 

 

SMÅ OG ISOLERTE POPULASJONER 

Den norske bestanden av irsk hinnelav er liten og isolert fra den nærmeste europeiske populasjonen 

som er på De britiske øyer. Små populasjoner er generelt sårbare ettersom de stort sett har liten 

genetisk variasjon og ved at de er spesielt utsatt i forhold til tilfeldige hendelser (for eksempel brann, 
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storm). Svært begrenset effektivitet i etablering også innenfor populasjonene kan tyde på at 
populasjonene i stor grad er isolerte også innenfor Norge.  

 

 

INNSAMLING 

Det er usikkert hvorvidt innsamling kan være en trussel mot sjeldne arter. Lav er generelt mindre 

utsatt enn mange andre artsgrupper. Det er en svært begrenset krets som vil ha interesse av å samle 
irsk hinnelav, og da sannsynligvis bare som dokumentasjon til herbarier. Slik innsamling skjer i dag 

etter forsvarlige prinsipper (Holien, upubl.). Innsamling anses derfor for å være en svært marginal 

trussel mot irsk hinnelav.  

 
 

KLIMAENDRINGER 

På grunn av makroklimaet i Norge er den norske bestanden av irsk hinnelav på grensen av artens 
geografiske utbredelsesområde. Arten har strenge krav til mikroklimaet og spesiell preferanse for høy 

luftfuktighet (Bjelland 2001). Klimafremskrivninger viser at på Vestlandet, der populasjonene av irsk 

hinnelav forekommer, vil det bli fuktigere og varmere (Hansen Bauer mfl. 2009). Slike endringer i 
klima vil mest sannsynlig være positivt for den norske bestanden av irsk hinnelav, både med hensyn til 

overlevelse og etablering. Dette er i overensstemmelse med situasjonen i andre deler av det 

Europeiske utbredelsesområdet, der arten er kjent fra et bredere utvalg av substrat og eksposisjoner. 

For eksempel i Skottland, hvor de makroklimatiske forholdene (høyere hygrotermiske verdier) er mer 
gunstige for irsk hinnelav, vokser den blant annet på hassel og ustyva asketrær.  

 

 
 

DEL 2: JURIDISK, ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK 

VURDERING 
 

Skrives av Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning. 
 

 

DEL 3: HANDLINGSPLAN 
 

Innledning 
Resultatet av registreringene fra 1995 og 2012 viser en klar reduksjon i forekomstene av irsk hinnelav 

i Norge. Ved om lag en halv generasjonslengde (17 år) er bestandene redusert med 45 %. En av de 

viktigste årsakene er velt og død blant de gamle styva asketrærne, en prosess som også er en fare for 
de gjenværende trærne. I Norsk rødliste for arter 2010 (Timdal mfl. 2010) er irsk hinnelav rødlistet i 

kategorien sterkt truet (EN) etter C1- (liten populasjon og pågående bestandsreduksjon) og D1- 

kriteriene (meget liten populasjon). Undersøkelsene i forbindelse med utkastet til faggrunnlaget gir en 

sterk indikasjon på at irsk hinnelav bør vurderes som kritisk truet (CR) etter C-kriteriet (forringet 
habitatkvalitet) (Kålås mfl. 2010). Det er nødvendig med en del tiltak som kan sikre at irsk hinnelav 

kan overleve på lang sikt i Norge. Denne delen av faggrunnlaget konkretiserer hvilke tiltak som er 

aktuelle.  
 

I første omgang vil det aller viktigste være (1) å ta vare på de styva asketrærne det vokser irsk 

hinnelav. Dette er viktig ettersom arten viser en sterk begrenset nyetablering på andre styva asker, 
samt innad på de enkelte trær på lokalitetene som ble besøkt igjen etter 17 år. Det vil være for stor 

risiko og starte hard styving av trærne med irsk hinnelav, men det kan vurderes om en moderat styving 

på enkelte trær er nødvendig for å hindre at kronen blir for stor. Det vil også være behov for (2) å sikre 
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vitale styva asketrær på de lokalitetene hvor irsk hinnelav forekommer. På lengre sikt vil det være like 
viktig (3) å starte styving av unge asketrær på disse lokalitetene.  Det er bare et tidsspørsmål før flere 

av de styva trærne med irsk hinnelav forsvinner. For at populasjonen av irsk hinnelav fortsatt skal 

kunne opprettholdes må det være tilgjengelig egna habitat som den kan spres til på lokalitetene. For å 
få dette til må unge asketrær bli styvet slik at det blir aldersoverlapp mellom styvene. I den 

sammenheng blir det også viktig på lang sikt at (4) enkelte asketrær må få etablere seg og forbli ustyva 

for å sikre frøproduksjon og dermed flere individer over tid.  
 

Videre er det viktig med mer kunnskap om artens utbredelse og populasjonsstørrelse i Norge, selv om 

det antas at de fleste lokalitetene er kjent. Det er også behov for kunnskap om artens 

populasjonsdynamikk og levedyktighet. Eventuelle tiltak bør følges opp i form av overvåking.  
 

Ettersom habitatet for irsk hinnelav generelt er artsrikt, inklusive flere andre arter på Norsk rødliste for 

arter 2010 (Kålås mfl. 2010), vil mange tiltak ha positive ringvirkninger for en rekke andre arter. På 
styva ask er det registrert 109 epifytter på Norsk rødliste for arter 2010, hvorav 62 er lav, 40 sopp og 7 

moser (Jordal & Bratli 2012). 

 
Med basis i anbefalingene under punktene videre i dette kapittelet, bør det utarbeides retningslinjer for 

skog- og landbruksaktivitet i samarbeid med skog- og landbrukets organer. Høvelige, lokale tiltak i de 

enkelte lokalitetene vil dessuten bli diskutert og vurdert sammen med grunneiere, skognæring, 

landbruksnæring og kommuner.  
 

 

MÅLSETTING 

Målsettingen er å ivareta irsk hinnelav i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven 
§ 5 første ledd. 

 

 

BRUK AV OMRÅDER MED IRSK HINNELAV (JF. §§ 3 OG 4 I 

FORSKRIFTEN) 

Aktivitet eller tiltak som vil skade eller ødelegge irsk hinnelav bør være forbudt. Som ødeleggelse 
regnes hugging av vertstrær (både styva og ustyva) og andre handlinger dersom de er egnet til å skade, 

forandre, forstyrre eller på annen måte forringe individer av arten. I det økologiske funksjonsområdet 

bør utbygging, vegbygging, flatehogst, hogst av styva og gamle ustyva asketrær, samt skogplanting 

unngås.  
 

Forbudet vil ikke være til hinder for bruk som tar hensyn til irsk hinnelav. Dette vil omfatte ferdsel, 

beite, jakt og sanking av bær og matsopp. Hvilke øvrige aktiviteter som vil være tillatt vil i mange 
tilfeller bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. I det økologiske funksjonsområde kan en 

nærmere klargjøring av hva som er tillatt og hva som er forbudt tas inn i en avtale mellom 

fylkesmannen og grunneier.  
 

 

INFORMASJON 

Det er viktig å informere om irsk hinnelav og dens krav til levesteder. Sentrale målgrupper vil være 

grunneiere, skogbruksnæringen, landbruksnæringen og offentlig forvaltning, og spesielt skogbruks- og 
landbrukssektorene på kommunenivå. Innsatsen bør rettes mot kommuner som har kjente forekomster 

av arten.  

 
Målet er gjennom dialog med kommuner, grunneiere og skogbruksnæring å komme frem til en 
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skjøtselspraksis som ivaretar irsk hinnelavs økologiske krav på de enkelte lokalitetene.  
 

Under kartlegging vil det være viktig med kontakt med kommune og grunneier for å informere om 

funnsted og vise irsk hinnelav i felt. Denne kontakten kan gi et godt grunnlag for videre samarbeid om 
utarbeiding av retningslinjer for tiltak, skjøtsel og skjøtselsavtaler med grunneiere. 

 

Det bør for hver enkelt kommune som har lokaliteter med irsk hinnelav utarbeides lokale skjøtsels- og 
forvaltningsplaner, samt utarbeides informasjon om tilrådning for håndtering av irsk 

hinnelavlokaliteter i ulike typer plan- og inngrepssaker. Retningslinjer om avstand til lokaliteter for 

tiltak bør etableres. 

 
Det vil bli utarbeidet et faktaark som kan benyttes i informasjonsarbeidet og som også vil brukes i 

oppfølgingen og samarbeid med målgruppene. 

 
 

SKJØTSEL AV STYVA OG USTYVA ASKETRÆR (JF. FORSKRIFT § 6) 

Det eksisterer en god del litteratur om styvingstrær og styvingstradisjonen i Norge, og mye av dette er 

oppsummert i Auestad & Hauge 1999). Det er også nylig utarbeidet et faggrunnlag for høstingsskoger 

i Norge (Auestad & Hauge 2012) som skal danne grunnlag for en handlingsplan for denne naturtypen. 
I denne sammenheng er det svært viktig å finne den riktige balansegangen mellom å ta vare på 

styvingstrærne og å beholde de riktige forholdene for etablering og overlevelse av irsk hinnelav.  

 
På de fleste lokalitetene er trærne med irsk hinnelav lokalisert midt i en ur med store blokker som er 

dekket av moser. I selve ura er ikke gjengroing et problem. Andre trær med irsk hinnelav er ikke 

lokalisert i ur og på disse lokalitetene bør det hindres total gjengroing for å unngå at de styva 
asketrærne og de gamle, ustyva trærne blir skygget ut. Beite med storfe og sau bør opprettholdes, men 

det kan være nødvendig å evaluere beitetrykket. Beitingen fra husdyr og hjort må ikke bli for sterk slik 

at en hindrer etablering av nye asketrær. På noen av lokalitetene er gjengroing med gran et problem. 

Her vil det være viktig med aktiv skjøtsel hvor en tar ut en viss andel eller hele granbestandet.  
 

En total fristilling av styva asketrær kan ha negativ effekt for irsk hinnelav. Observasjoner i felt 

indikerer at dersom lysinnstrålingen på stammen blir for høy endres fuktighetsforholdene seg slik at 
irsk hinnelav ikke overlever. På de åpne lokalitetene vokser irsk hinnelav kun på de styva asketrærne 

som har stort mosedekke, mens inni skogen kan irsk hinnelav også vokse på trær med mindre 

mosedekke. Tilsvarende effekt er også kjent for mange andre fuktighetskrevende og skyggetålende 

arter (Hedenås & Hedström 2007). Det er også sannsynlig at det er en fordel for diaspore-etableringen 
at trærne ikke står for lysåpent ettersom de da lettere kan tørke ut (se Hilmo mfl. 2011).  

 

Selve styvingen av trærne bør utføres på en slik måte at trærne lever lengst mulig. Mange styvingstrær 
har vist seg å dø når styvinga gjenopptas etter lang tids opphold (Jordal & Bratli 2012). Et alternativ 

kan være å kun styve et utvalg av de gamle trærne, og som nevnt legge mer vekt på nystyving av unge 

asketrær. 
 

På flere av trærne hvor irsk hinnelav sitter inne i mellom mosen, men også på trær der den er festet 

direkte på barken, sitter den svært løst. Under selve styvingen bør en derfor være påpasselig å ikke 

skrape borti mosedekket. 
 

 

GJENSETTING AV ASK VED SLUTTAVVIRKNING (JF. FORSKRIFTENE 

§§ 4 OG 6) 

Ettersom irsk hinnelav er knyttet til styva asketrær i Norge vil det sannsynligvis ta lang tid før en 
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ustyva ask vil bli et egnet substrat for arten. Gjensetting av ask på hogstflater vil derfor trolig ha liten 
effekt. På de kjente lokalitetene kan igangsetting av styving på allerede etablerte asketrær, derimot 

være viktig for å opprettholde potensielle habitat for irsk hinnelav. For å øke bestanden av ask 

generelt, kan en også vurdere å tillate delvis gjengroing med skog i områder med høy bonitet.  
 

 

TRANSPLANTERING AV DIASPORER 

For å øke populasjonen av sjeldne lavarter er det i Europa gjort forsøk på å transplantere ut diasporer 

fra lav i lungenever-samfunnet (for eksempel lungenever, Lobaria pulmonaria) på trær (Walser & 
Scheidegger 2002). Forsøkene har vist seg å foreløpig være vellykket på lokalitetene, men de har ikke 

pågått lenge nok til å si om det er vellykket på lang sikt. Det er også gjort vellykkede forsøk på å 

transplantere diasporer fra arter i lungenever-samfunnet i Trøndelag i Norge (Hilmo &  
Ott 2002, Hilmo mfl. 2011), men også her viser forsøkene at det tar lang tid før en kan si om dette er 

vellykket. På grunn av den svært begrensa effektive etableringen til irsk hinnelav vil tilsvarende forsøk 

være verdt å utføre på en eller flere av de norske lokalitetene. Transplantering av diasporer kan være 
avgjørende for om populasjonen til irsk hinnelav overlever i Norge. 

 

 

HJORTEVILTFORVALTNING 

Store hjorteviltbestander er i dag først og fremst en trussel mot irsk hinnelav ved at den i enkelte 
ekstremt kalde vintrer kan avbarke ask over store områder (Jordal & Bratli 2012). Det vil være viktig 

med en balansert viltforvaltning som tar hensyn til hele spekteret av arter som naturlig lever innenfor 

de skogøkosystemer som er habitat for irsk hinnelav. I noen tilfeller bør en vurdere både inngjerding 
og avskyting i viktige områder (Jordal & Bratli 2012). 

 

 

KARTLEGGING 

Det foreligger en kartlegging av styva ask i Norge (Jordal & Bratli 2011), men det vil være nødvendig 
med en mer detaljert kartlegging av styva og gamle, ustyva asketrær i utbredelsesområdet for irsk 

hinnelav. Det kreves spisskompetanse for å kunne registrere arten i felt, og i noen tilfeller vil det være 

nødvendig å samle inn materiale for å kunne identifisere arten med sikkerhet.  
 

 

OVERVÅKING 

Etter noen år med fokus på kartlegging nær kjente lokaliteter for irsk hinnelav, bør prioriteringen rettes 

mot overvåking. Overvåking er viktig fordi økt kunnskap om artens utbredelse, økologi og 
populasjonsdynamikk er en avgjørende faktor for en effektiv forvaltning av arten i fremtiden. Kjente 

forekomster bør dermed følges opp jevnlig med en metodikk som kan gi mest mulig presise data om 

artens utvikling lokalt. En egnet lokalitet til dette formålet er Tungesvikstranda hvor 13 trær med irsk 
hinnelav er merket og angitt med nøyaktig posisjon (Myhre 2011). 

 

De første årene bør overvåkingen av bestandene med irsk hinnelav foretas årlig av personer med 

relevant kompetanse. Et viktig poeng blir også å følge med om tiltakene har ønsket effekt. Etter hvert 
kan overvåkingen utføres av andre fagpersoner som kan bidra når det gjelder å vurdere om naturtypen 

er intakt og eventuelt måle forekomster av arten. Dette forutsetter at de har kapasitet og får opplæring i 

bestandsmålinger og datainnsamling etter en mal som utarbeides.  
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FORSKNING 

Den norske bestanden av irsk hinnelav er svært isolert i forhold til nærmeste populasjon i Vest-
Skottland. Det vil derfor være av stor interesse å få klarlagt hvorvidt den norske bestanden av irsk 

hinnelav er genetisk forskjellig fra den på De britiske øyer. En vil da eventuelt også kunne si noe mer 

om hvor lenge populasjonene har vært adskilt. Dersom det skulle vise seg at den norske irsk hinnelav 
bestanden er forskjellig fra den britiske vil det forsterke det norske forvaltningsansvaret for arten. Det 

vil samtidig også være av forvaltningsmessig interesse å undersøke om de norske populasjonene består 

av en eller flere kloner9. 

 
Spredningsstrategien er fundamental for overlevelsesevnen til en art. Undersøkelsene til Bjelland 

(2001) viste at irsk hinnelav ikke er tilpasset langdistansespredning ettersom den hovedsakelig spres 

med store diasporer (isidier). I samme undersøkelsen ble det også indikert at irsk hinnelav ikke hadde 
spredningsstrategiske problemer på lokaliteten, men undersøkelsene i 2012 indikerer at dette trolig 

ikke stemmer, og at arten har problemer med å spre seg innenfor lokaliteten. Dersom arten også kan 

spres ved hjelp av små thallokonidier, vil imidlertid ikke langdistansesprening være noe problem. I 
tillegg til å få undersøkt om irsk hinnelav kan spres ved hjelp av thallokonidier, og hvilke 

etableringsforhold diasporene behøver, vil det også være av interesse å få mer kunnskap om artens 

populasjonsdynamiske forhold.  

 
Det er vanskelig å avgjøre om det er de strenge økologiske kravene til irsk hinnelav, og dermed få 

egnede habitat, eller spredningsstrategien som begrenser utbredelsen i Norge. En kan ikke utelukke at 

styvingsaktiviteten har bidratt til spredning av irsk hinnelav, men ettersom den finnes på så få trær er 
det lite sannsynlig at dette er en viktig spredningsfaktor. Undersøkelser av de tilgjengelige 

voksestedene som ikke var okkupert av irsk hinnelav, og liknende undersøkelser i senteret av den 

geografiske utbredelsen, vil kunne skille effekten av spredningsstrategien til arten fra de økologiske 
faktorene. 

 

Irsk hinnelav har stor evne til å ta opp mye vann og samtidig holde på det, selv i et relativt fuktig 

habitat, noe som skulle tyde på at arten er svært ømfintlig for uttørking. Det vil være nyttig med 
eksperiment av artens toleranse for uttørking for å få bekreftet denne antagelsen. Dersom så er tilfelle, 

vil det ha en begrensning for artens utbredelse.  

 
 

TIDS- OG KOSTNADSPLAN  

Fylkesmannen i Hordaland, i samråd med Direktoratet for naturforvaltning, har ansvaret for 

framdriften og organisering av arbeidet med forvaltningen av irsk hinnelav.  

 
For tiltak i Hordaland og Rogaland vil Fylkesmannen i Hordaland fordele midler til kommuner og 

grunneiere for gjennomføring av tiltak. 

 
Tabell 2 viser estimert behov for ressurser til nødvendige tiltak for irsk hinnelav. 
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Tabell 2. Tids- og kostnadsplan for tiltak for irsk hinnelav (tusen kr.). 
 

Tiltak/år 2013 2014 2015 2016 

Kartlegging og overvåking i områder med kjente 
lokaliteter  

250 150 150 150 

Søk etter nye lokaliteter og kartlegging av disse 200 150 50 50 

Informasjon og skjøtselsplaner 100 100 50 50 

Praktiske tiltak, skjøtsel  200 200 200 200 

Genetisk analyser        

Prosess (1 månedsverk)  50 50 50 50 

Sum 750 650 500 500 

 

DATALAGRING OG DATATILGANG  

Det ble ikke funnet nye lokaliteter for irsk hinnelav i forbindelse med arbeidet med fagplanen, men 

oppdateringer om lokalitetene er lagt inn i Norsk LavDatabase http://nhm2.uio.no/lav/web/index.html. 
 

Data fra Norsk LavDatabase er også tilgjengelig i Artsdatabankens søketjeneste Artskart 

(http://artskart.artsdatabanken.no/). Artskart vil være en viktig informasjonskilde i forbindelse med 
innhenting av data til konsekvensanalyser eller når det er aktuelt å gjøre inngrep i nærheten av de 

kjente lokalitetene. Informasjonen vil være lett tilgjengelig og oppdatert. 

 
Supplerende informasjon om eksisterende lokaliteter fra denne undersøkelsen bør legges inn i 

Naturbasen, etter gjeldende mal for områdebeskrivelse.  
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