
Program Svampens Dag 2014

Västerbotten
Svampens dag 7 september 2014  

Samlingsplats: naturum Vindelfjällen Hemavan (Hemavan, Västerbottens län).
Tidpunkt: 11:00
Vi kommer att ha en Svamputställning och besökarna får ta med sin egen svampkorg för 
artbestämning. Vi visar svamplitteratur och har svampböcker till försäljning. 
I år kommer vi även ha Matlagning med svamp i samarbete med Restaurang Backfickan 
från Tärnaby Fjällhotell. 
Dagen innan svampens dag (och alla lördagar 23/8 – 13/9) arrangerar vi svamputflykter 
med samling vid naturum klockan 10:00.
Ansvariga kontaktpersoner: Andreas Karlsson och Agneta Olsson

telefon: 095438023 e-post: naturum.hemavan@lansstyrelsen.se  

Jämtland
Svamputställning och Svampens Dag på Jamtli söndagen den 7 september kl 11.00 - 
15.00. Karin ansvarar för den. Kom och hjälp till! Ta med er många olika sorters 
svampar, matsvampar, giftsvampar, allt! Fina hela exemplar med foten kvar!  Men kom 
tidigt, vi har tillgång till lokalerna från kl 9.00.
Östersunds mykologiska förening har svamputställning för allmänheten på Jamtli kl 
11-15. 
Fri entré till svamputställningen. Man kan ta med sig svamp för bestämning och till 
utställningen. Kontaktperson och ansvarig: Karin Kellström 070-6869074.

Medelpad
MYKO  och Svampfärgarsällskapet kommer att ha Öppet Hus 
lördag den 13/9 med Svampfärgning, utställning och svampinfo. mellan kl. 11.00-16.00  i     
Bergeforsens folkets park. 
Kontaktp. Siv Norberg tel. 0705217289 siv.norberg@telia.com 
Allt på grund av att mykologiveckan går av stapeln 
den 8/9 och den är förlagd till Bergeforsen i närheten av Sundsvall. 
Som ni kanske förstår så blir det lite besvärligt för oss med aktiviteter den 
7/9. Det finns helt enkelt inte resurser för att orda något på "rätta" svampens dag. 
Hälsningar Siv Norberg MYKO och Svampfärgarsällskapet 
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Hälsingland

Svampsöndag på Bergviks Industrimuseum klockan 12.00 – 16.00 

Svamputställning.
Föredrag om våra vanligaste matsvampar.
Tipspromenad med svampfrågor, som kan ge pris.
Bedömning av medhavd svamp.
Fika.”
Kontaktperson Anita Östlund telefon: 0270-284220

Värmland
Svampens Dag uppmärksammas på Naturum Värmland. 7/9 kl 11-17
Ta med egna svampar och få dem sortbestämda. Information och tipspromenad. 
Kaféet serverar mustig svampsoppa med tillbehör och hembakat bröd.
Samarr. Karlstads Mykologiska Förening 
Med vänliga hälsningar Marie Johansson 054-540 27 60
Naturum Värmland
Mariebergsskogen
651 84 Karlstad
marie.johansson2@karlstad.se  www.mariebergsskogen.se

Västmanland
Naturskyddsföreningen i Västerås.
Lördag 6 september – Svamputflykt
Vi beger oss till en rikt givande (förhoppningsvis), särskilt utvald svampskog. 
Svampsektionens experter guidar oss över stock och sten. Delikatess, ätlig, oätlig eller 
supergiftig?
Plats: Samling p-plats vid Vallby friluftsmuseum för samåkning
Tid: 10.00
Kontakt: Hanna Flygar, Gunnar Rosén
Ledare: Svampsektionen, Sylvi Larhed, 021-14 58 70 m.fl.

Söndag 7 september- Svamputställning
Kom och se vilka svampar som finns i våra trakter. Träffa våra experter och lär dig nya 
arter. Ta gärna med din svampkorg och få innehållet artbestämt!

mailto:marie.johansson2@karlstad.se


Plats: Vallby Friluftsmuseum, lokal Missionshuset. Tid: 13.00 – 16.00
Kontakt: Hanna Flygar, Gunnar Rosén
Ledare: Svampsektionen, Sylvi Larhed, 021- 14 58 70 m.fl.
Arrangörer: Samarrangemang mellan Vallby Friluftsmuseum, Studiefrämjandet och 

Naturskyddsföreningen i Västerås. 
 

Södermanland
Svamputställning och Svampens Dag i Tyresta 
Lördag och söndag 6 – 7 september.
Folkbildarna Pelle och Ingrid Holmberg, med svampkonsulenter från Mellansverige, 
ordnar flera olika aktiviteter.
• Svamputställning i naturum. Gratis.
I utställningen får du lära dig mer om ätlig, oätlig och giftig svamp. Hör också om hur 
svamp kan användas till helt andra saker, t ex färgning.
• Svampvandring. Söndag 7 september, kl. 10.00 – 12.00. Kostnad: 75 kr. Samling vid 
naturum.
Vi går till skogs med svampkännaren Pelle Holmberg och lär oss om våra vanliga 
matsvampar.
• Matsvamp – föredrag.
Söndag 7 september, kl. 13.00 – 14.00. Kostnad: 60 kr. Plats: naturum. Pelle och Ingrid 
berättar om insamling, lagring och tillagning av matsvamp.
Naturvägledare Peder Curman Tel 08-745 33 94  Mob 0708-771681
Naturum Nationalparkernas hus  www.tyresta.se  www.facebook.com/tyresta

Svampens Dag 
Strängnäs Svampklubb har följande program: 
Lördagen 6/9 har vi en svampexkursion utlyst i naturskyddsföreningens program.
Söndagen 7/9 har vi en utställning på inplockat material på Fältstationen Rördrommen 
vid Söderfjärden, halvvägs mellan Strängnäs och Eskilstuna, i samband med 
”Barvadagen”, ett arrangemang av Barva hembygdsförening, vilket innebär att 
utställningen kommer med i deras program också.
På måndagen 8/9 flyttar utställningen in till Multeum, Strängnäs stadsbibliotek, och blir 
en del av deras program.
Kontaktperson: Lars-Olof Persson tel: 070-5325870

Svampens dag 7 september 11.00 – 16.00
Stockholms svampvänner  
På Svampens dag kommer vi att ordna expertledda svampvandringar i ekoparken runt 
museet och en del aktiviteter även på museet:
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Plats: Skaparverkstaden och i skogen nära museet.

Följ med på svampvandring och lär dig mer om svamp i skaparverkstaden. För alla åldrar  
I samarbete mellan Stockholms svampvänner och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 
ansvarig: Mattias Andersson tel: 08-7681967. mer information på: http://www.nrm.se/
besokmuseet/handerpamuseet/kalendarium2014/svampensdag.9000911.html

Bohuslän

GULLMARSBERG

Svamputflykt på Svampens dag Söndag 7 september kl 10.00-16.00

Följ med till Bohusläns största bokskog. Den kalkrika marken erbjuder stor artrikedom. 
Kuperad terräng. Ta med svampkorg, matsäck och kläder efter väder. Guider är 
svampkonsulent Eva Loodh och Stefan Loodh tel. 0705-379025 OBS! Föranmälan. 
Samling vid parkeringsplatsen bakom Bohusläns museum för samåkning. Arr. 
Västkuststiftelsen och Bohusläns museum.

Västergötland
Hornborgardagen  Sön 31 aug 11.00-16.00.
Årets höjdpunkt! Traditionsenligt på Fågeludden och Heljesgården. Svamputställning, 
tipspromenader, maskinuppvisning, håvning, lantraser, ringmärkning och mycket mer. 
För schema se www.hornborga.com. 
I samarbete med Västergötland museum.
Västgötabergens Svampklubb håller i svamputställningen och min kontakt där är: 
Göte Sager goete.sager@bredband.net
Vänliga hälsningar Nina Backlund Vikarierande naturumsföreståndare
Länsstyrelsen Västra Götalands län Hornborgasjön 521 98 Broddetorp
Tel. 010-224 56 59 Email: nina.backlund@lansstyrelsen.se

Häxringen anordnar:
Svamputställning lördagen 6 september i samband med Skördefesten kl.10.00-14.00.
söndagen 7 september gör vi en Svamputflykt för allmänheten i Boråsområdet  
Samling sker vid Bäckängskolans parkering i Borås kl. 10.00 
Ansvarig: Svampföreningen Häxringen Södra Älvsborg
Kontaktperson: Ingemar Johansson tel: 033-13 38 53
E-post. info@haxringen.se
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Söndag 7 sept kl 09:00 Svamputflykt till Hunneberg, 
Samling vid gamla vattentornet 
Anmälan till Kerstin 0510-611 18
Naturskyddsföreningen Lidköping Kent Boström

Svampens Dag på Bergagården, Hunneberg 7 september
Hunnebergs Naturskola har under 25 års tid arrangerat svamputställning första helgen i 
september. 
Även 2014 kommer våra kunniga svampkonsulenter Gull-Britt Sjöstrand och Gun 
Börjesson att finnas på plats för att svara på frågor och guida er i utställningen. Gull-Britt 
berättar gärna om sin passion för färgning med svamp och kommer att visa en del av sina 
alster.
Så om du är intresserad av matsvampar eller färgsvampar, eller bara vill se 200 olika 
svampar samlade i en lokal, är du hjärtligt välkommen att besöka Hunneberg helgen 6 
och 7 september mellan klockan 11 och 15.
Svamputställningen samordnas med Bergens Dagar som arrangeras av Kungajaktmuséet 
Älgens Berg och det innebär många olika aktiviteter på Bergagården. Dessutom finns det 
tipspromenad för stora och små samt andra aktiviteter för barn.
På Bergagården hittar du också restaurang Spiskupan där du kan äta en god 
svampsoppa, lunchbuffé eller gott nybakat fikabröd. Väljer du att ta med egen 
matsäck så finns det gott om plats för dig också. Flera olika grillplatser finns på och runt 
Bergagården.
För att hitta oss och för att få mer information, titta in på www.hunneberg.com eller 
www.hunnebergsnaturskola.se 
Det går också bra att kontakta Hunnebergs naturskola på telefon 0521-223770 eller 
skicka e-post till info@hunnebergsnaturskola.se.
Vi ses på Hunneberg på Svampens Dag! Med reservation för torrt väder och brist på 
svampar!

Östergötland
Svampens dag. 7 september 
Jag guidar i Västra Harg, Mjölby kommun. 
Samling på parkeringen vid Västra Hargs skola kl 10.00. 
Kostnadsfritt. Mjölby kommun är arrangör.
Ansv: Anna Dyrebring tel:	  0142-851 23 e-‐post:	  anna.dyrebring@mjolby.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Halland
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Svampens Dag. Vi arrangerar svamputställningen för 10-onde året i rad på 
naturum Fjärås Bräcka Kungsbacka på mellan 12-16. 
Naturum arragerar desutom aktivteter bl. a. för barn.
Ansv: Leif Carlberg tel: 073-3932196 och Majvor Fröberg tel: 073-7846979

Småland
Söndag 7 september Svampens dag
Svamputflykt med matsvamp i kikaren tillsammans med Minnie Andersson, kl 13.00. 
Matlagning med svamp på öppen eld bakom naturum. Kl 14.00-15.00.
Svamputställning pågår hela dagen. 
Svamppyssel i barnrummet på naturum. Kl. 14.00 – 16.00.
Var: naturum Kronoberg, Huseby Bruk
Kontakt: 0470-752097 Marie Mårtensson, naturum Kronoberg
Huseby bruk ligger 22 km söder om Växjö, utefter väg 23 mellan Växjö och Malmö

SÖNDAG 7:e september kl. 11.00 – 14.00
SVAMPGUIDNING I RESERVATET GÅRDSBY OCH HEMMESJÖ BÖKESKOG 
UTANFÖR VÄXJÖ Samling vid P-plats i naturreservatet. Medtag fika.
Guide Annchristin Nyström Växjö Mykologgrupp Tel. 0470-93000

På Store Mosse Svampens Dag söndag den 7 september. 
Vi har två svampkunniga som plockar ihop en utställningen och kan informera besökare.
Aktiviteten pågår kl 11.00-17.00 samma tid som vi har söndagsöppet.
Ansvarig för aktiviteten är Hans Fransson, Telefon till naturum: 010-2236130. 
hans.fransson@lansstyrelsen.se  
Föreståndare Martha Wägéus Naturum Store Mosse nationalpark
Länsstyrelsen i Jönköpings län Naturavdelningen, skötselenheten

 

Blekinge
Svampens Dag 7 september 
Svamputställning i Naturum i Brunnsparken, Ronneby. Utställningen är öppen kl. 10.00 - 
15.00. Arrangemanget görs i samverkan mellan Naturum, Naturskyddsföreningen och 
Blekinges flora.
Ansvarig: Ingemar Robertsson tel: 0457-457060 medlem i Blekinges flora.

Skåne
Svampens Dag Söndag den 7 september 2014 
med svamputställning och svamprådgivning
fredag den 5 till söndag den 7 september Kl.11.00 – 16.00
Plats: naturum Kullaberg.
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Naturskyddsföreningarna i Kullabygden och Helsingborg visar i samarbete med naturum 
Kullaberg, Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening, och Sveriges Mykologiska 
Förening, svampar som man tryggt kan plocka men också lömska giftiga 
förväxlingssvampar. På utställningsborden finns också mikroskop med vars hjälp man 
kan studera svamparna i detalj.
De som önskar får gärna ta med egna svampar för att få säker hjälp och goda råd av 
svampkännare, som finns på plats hela tiden.
Upplysningar genom Kerstin Bergelin, tel. 0705 41 14 14, Tom Svensson, tel. 0709 649 
098. 

Svampens dag i Botaniska trädgården vid Lunds universitet kl 13-16.
Svamprådgivning. Vad är det för svamp du hittat när du varit ute på svamppromenad?
Tag med din egen plockade svamp och kom till Botan och få hjälp med att få svampen 
artbestämd.
Samlingsplats utanför växthusen.
Vänliga hälsningar, Helena Persson
Lunds universitets Botaniska trädgård
Östra Vallgatan 20, 223 61 Lund
Tel 046-222 77 34. Epost helena.persson@botan.lu.se
http://www.botaniskatradgarden.se

Svampens dag söndagen den 7 september kl 10 - 14, 
anordnas i Hässleholms hembygdspark i samverkan med Studiefrämjandet.
Svamprådgivning! Kom och få namn på Dina plockade svampar.
Göingebygdens Biologiska Förening 
ansv: Arne Gustavsson 0451-155 51 

Svampens Dag i Skäralid och Naturum Söderåsen
Svamputställning lördag 6/9 och söndag 7/9 i Skäralid kl. 10-17
Stor färsksvamp-utställning med svampexperter på plats. 
Vid uteserveringen till Skäralids restaurang. 
Samarrangemang mellan Skäralids restaurang & naturum Söderåsen.
Kontakt:  0435-44 21 20 eller naturum.soderasen@lansstyrelsen.se.
Svamp för stora & små i naturum Söderåsen. 
Annette Schiemann naturum Söderåsen 0435-44 21 20

Snapphanebygdens Mykologiska Förening firar Svampens Dag 
genom att anordna en svamputflykt.  i Ubbalt i Vittsjö den 7 sept, kl. 09.30 – ca 12.30 
Vi ger oss ut i svampmarkerna i naturområdet Ubbalt i Vittsjö.
Kom och lär dig mer om soppar,riskor,kremlor och andra intressanta svampar. 
Vi kommer också att ge tips om lämplig svamplittertur. Tag gärna med egna fynd för 
artbestämning. Vi bjuder på en god svampsoppa.
Ta med svampkorg, svampkniv och fika.
Ni är alla varmt välkomna!!
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Samling i Hässleholm vid Kvantum kl. 09.00
Bjärnum vid järnvägsstationen kl. 09.15
Vittsjö, marknadsplatsen kl. 09.30 
Information: Allan Nyberg, Vittsjö. Tel: 0451-232 25 Mobil: 072 96 777 89

Svampens Dag 2014.
7/9: Svamprådgivning och utställning. är ett samarrangemang med Studiefrämjandet.
Utanför naturum Skrylle kl. 12-15
Karin Hjelmér från Puggehatten (Skånes mykologiska förening) visar och berättar om 
svamp, 
ger tips på litteratur och hjälper dig artbestämma svampar du plockat med dig. 
Ta gärna med svamp för artbestämning. 
Arrangör: naturum Skrylle Kontakt: 0761 33 53 73
Marie Sager  marie.sager@lund.se
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