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Rødlistet artHuldrestry
Usnea longissima

Huldrestry er en karakteristisk skjegglav med opp
til flere meter lange hovedgreiner som minner mye
om juletreglitter. Fargen er overveiende bleikt
gulgrønn. Arten er sjelden og opptrer i fuktig,
grandominert skog i åstrakter på Østlandet og
noen få steder på Vestlandet, Trøndelag og
Nordland. Den vokser primært på gran, mere
sjelden på løvtrær og furu.

Status
Kategori sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter
(2010).

Kjent og historisk utbredelse for huldrestry i
Norge. Mange av forekomstene er gått ut, men
på grunn av mangel på reinventering er dette
ikke synliggjort på kartet.
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Kjennetegn
Huldrestry kjennes lett på sine lange, juletreglitter-lignende hovedgreiner med få
eller ingen sidegreiner. Greinene kan i ekstreme tilfeller bli flere meter lange.
Greinene er tett besatt med vinkelrette fibriller som av og til kan være
gaffelgreina og produsere vorteaktige utvekster med isidier eller grove soredier. I
motsetning til hos andre hengende strylaver forsvinner barklaget helt eller delvis
i en tidlig fase hos huldrestry slik at den tynne, kompakte margen blir synlig.
Dette er en viktig skillekarakter mot f.eks. hengestry som av og til kan ligne.

Utbredelse
Huldrestry er knyttet til det boreale barskogsbeltet på den nordlige halvkule hvor
den har en ufullstendig sirkumboreal utbredelse. Den finnes både i Asia, Nord-
Amerika og Europa. Arten har tyngdepunktet i kystnære og ellers fuktige
skogområder i barskogsbeltet. I Europa er huldrestry kjent fra Fennoskandia,
inklusive russisk Karelen, men er antatt utryddet fra Finland. Den forekommer
også meget sjelden i Alpene og Spania. Hovedområdet for artens utbredelse i
Skandinavia strekker seg fra Telemark og Vestfold i sør, nordøstover gjennom
midtre deler av Sverige til traktene omkring Härnøsand nord for Sundsvall ved
Østersjøen. De sørligste forekomstene i boreonemoral sone i begge land er antatt
utryddet. De største og mest vitale forekomstene av huldrestry i Norge finner vi i
åstrakter på Østlandet hvor det periodevis dannes mye tåke. Videre er det to
nærliggende, isolerte forekomster på Vestlandet, i Flora kommune, samt noen få
spredte forekomster i Trøndelag og Nordland nord til Korgen i Hemnes. Ettersom
huldrestry er en oseanisk lavart i Nord-Amerika blir det spekulert i om dagens

utbredelse i Norge med få og spredte
forekomster langs kysten er et resultat av sterk
menneskelig påvirkning over lang tid.

Biologi
Som andre strylaver er huldrestry en
lyskrevende art, men den krever samtidig høy
luftfuktighet. Det optimale habitatet ser ut til å
være relativt glisne granskoger i nord- og
østvendte lisider, myrkanter og bekkedaler hvor
skogen ofte har en mer åpen struktur på grunn
av forsumpning. På Vestlandet forekommer den i
glissen blandingsskog med furu og løvtrær, blant
annet eik. Tidligere vokste den også på bøk i
Vestfold. Huldrestry har i Skandinavia kun
vegetativ reproduksjon hovedsakelig ved
fragmentering, mer sjelden ved hjelp av
soredier. Degenerering av barklaget kan
betraktes som en tilpasning som øker
sannsynligheten for at deler av hovedgreinene
slites av i vind. Fruktlegemer (apothecier) er
ikke observert i skandinavisk materiale av arten.
Arter som baserer reproduksjonen sin på
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fragmentering er generelt antatt å ha dårlig spredningsevne.
Under gunstige forhold kan huldrestry vokse svært raskt, opp til
flere desimeter pr år.

Bestandsstatus
Populasjonen av huldrestry i Norge har lenge vært inne i en
nedadgående trend. Selv i områder hvor huldrestry i dag har
sine rikeste forekomster går arten stadig tilbake. De aller fleste
av lokalitetene som er kjent fra før 1980 er i dag borte, i de
fleste tilfeller som følge av hogst. Fra Nordmarka ved Oslo
finnes gode data fra 1950-tallet fram til i dag som tyder på at
nedgangen foregår også i områder som ikke har vært berørt av
hogst i de siste 10-årene. Forekomstene på bøk i Vestfold har
for lengst forsvunnet. Forekomsten i Flora er noenlunde stabil. I
Trøndelag er det bare forekomstene i Osen, Namdalseid og

Namsos som er intakt og bare ved Namsos er populasjonen
noenlunde rik. For forekomstene i Nordland er situasjonen
uklar, men begge er innenfor etablerte skogreservat.

Habitat for huldrestry. Eldre, glissen granskog i
Nordmarka ved Oslo.
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