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Inledning
På marken under bränd ved kan märkliga svam-
par gömma sig. För att upptäcka dessa måste 
omkullfallna stubbar, lågor och grövre kvistar 
lyftas upp med stor försiktighet. 
Bränd ved var tidigare ett vanligt inslag överallt 
i norrländska tallskogar men är idag en sällsynt-
het, åtminstone i kustnära områden. Bara några 
tiotal mil inåt landet finns det dock skogar där 
det fortfarande finns rikligt med både bränd ved 
och lumpade stockar som lämnats kvar vid tidi-
gare plockhuggningar. Idag är det mesta av den 
kvarvarande veden dock i ett långt gånget ned-
brytningsstadium vilket förekomster av vadd-
poring (Anomoporia kamtschatica) och grädd-
poring (Skeletocutis lenis) vittnar om.
Vid inventering av skyddsvärda tallskogar har 
man sedan länge sökt efter urskogar och urskogs-
artade tallskogar med gamla grova träd och 
rikligt med torrakor och lågor. Man har ofta 
poängterat betydelsen av grov ved, ett substrat 
som är viktigt för många rödlistade tickor, t. ex. 
kritporing (Antrodia crassa) och fläckporing 
(Antrodia albobrunnea). Dessa orörda skogar 
ligger ofta otillgängligt och har god kontinuitet 
på både träd och lågor.
Naturvården har på senare tid även lyft fram 
vikten av skydd för mer påverkade tallskogar, t. 

Vedrester i våra tallskogar hyser doldisar 
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Abstract
Stereopsis vitellina – a rare and little known fungus. 
The rare stipitate corticioid fungus Stereopsis vitellina (Basidiomycotina, Podoscyphaceae) was 
recently found in the county of Norrbotten (N. Sweden). The habitats were old Pinus-wood-
lands on sandy soil. The authors conclude that the occurrence of Stereopsis vitellina in North 
Sweden indicates well-drained old Pinus-forests with long continuity of trees and decaying 
wood, the latter often burnt in wild fires. This forest type is usually rich in red-listed fungi and 
is highly threatened by modern forestry. The importance of Stereopsis vitellina as a “signal 
species” is emphasized and the species is proposed to be included in the Swedish red-list. Ste-
reopsis vitellina is briefly described, its habitats are discussed and photos in situ are provided.
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ex. sandtallskogar. Dessa skogar ligger inte lika 
otillgängligt, har god trädkontinutet, men saknar 
ofta kontinuitet på död ved. Skogarna är växt-
plats för ett stort antal mykorrhizasvampar, t. ex. 
tallgråticka (Boletopsis grisea), och många arter 
kork- och fjälltaggsvampar (Hydnellum spp. och 
Sarcodon spp.).
I samband med inventeringar i Norrbottens län 
har under de senaste åren flera spännande fynd 
gjorts av ved- och marksvampar i fina sandtall-
skogar. 
En sällsynt och relativt okänd markväxande 
skinnsvamp som påträffats är Stereopsis vitelli-
na (spadskinn). Under inventeringsarbete hösten 
2008 initierat av "Åtgärdsprogram för bevarande 
av rödlistade fjälltaggsvampar" påträffade Sture 
Westerberg spadskinn på sex lokaler. I samband 
med Steget-Före-inventeringar av skyddsvärda 
tallskogar 2007-2008 har Mats Karström dess-
utom påträffat arten på ytterligare fyra platser i 
länet och under utarbetandet av denna artikel har 
ännu en fynduppgift inkommit från Leif Björk.
Spadskinnet har inte tidigare rapporterats från 
Norrbottens län. Efter en kort artbeskrivning 
följer nedan en redovisning av Stures och Mats 
erfarenheter av de hittills kända växtplatserna i 
Norrbotten (fig. 4). 
Vi vill med vår artikel dock inte bara presentera 
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Fig. 1. Stereopsis vitellina (spadskinn). Norrbotten, Arvidsjaur, Paula, 2008-09-11. Foto S. Westerberg.

Fig. 2. Stereopsis vitellina (spadskinn). Norrbotten, Jokkmokk, Görjeån. 2008-09-18. Foto S. Westerberg.

SVAMPPRESENTATION



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  30:2 (2009) 11

spadskinnet utan också lyfta fram betydelsen av 
tallved med klenare dimensioner, särskilt i väl-
dränerade tallskogar med trädkontinuitet. Denna 
ved är av avgörande betydelse för flera krävande 
mykorrhizasvampar. Dessa bildar fruktkroppar i 
det speciella hålrum som bildas under klen tall-
ved som inte sjunker lika djupt ner i marken som 
en tung låga (fig. 3). Framhållas kan i detta sam-
manhang arter som spadskinn, smalfotad tagg-
svamp (Hydnellum gracilipes) och taigatagg-
svamp (Phellodon secretus; jmf. Kuoljok 2003 
och Kuoljok & Karström 2006). I samma hålrum 
har vi även hittat flera arter tryfflar och en mängd 
insekter, bl. a. svampmyggor. Kanske bidrar des-
sa insekter till att svampsporer kan spridas till 
andra lämpliga platser.

Beskrivning
Stereopsis vitellina (Plowr.) D. A. Reid, fig. 1, 2. 
Fruktkroppar tungformade – spatelformade, 10 
–30 mm höga och 3–15 mm breda. De millime-
tertjocka fruktkropparna smalnar av nedåt i en 
stjälklik fot. Ovansidan av fruktkroppen är mer 
eller mindre silkestrådig, gräddvit – gulaktig, 
undersidan (hymeniet) är slätt – radiärt strim-
migt, gräddfärgat – citrongult. Sporer ellipsoida, 

3–4 x 2–2,5 µm, släta. Hyfsystem monomitiskt. 
Söljor och cystider saknas. 

Förekomst i Skandinavien
Vesterholt (1997) uppger i Nordic Macromyce-
tes 3 att arten förekommer i Danmark, Norge, 
Sverige och Finland. För Sveriges del finns ti-
digare fynduppgifter från Småland (bl. a Fem-
sjö och Flisby), Bohuslän (Romelanda, flera 
lokaler), Dalsland (Ör), Västergötland (Bolle-
bygd, Björketorp och Mölltorp) samt Dalarna 
(Kristne) (källor: Fungus Info [www.fungus.se] 
och Artportalen [www.artportalen.se]). 
Vesterholt (1997) skriver att arten förekommer 
på naken jord, oftast i anslutning till mullvads- 
och sorkgångar eller under trädrötter, rotvältor 
och fallna träd.  Ekologisk katalog (Hallingbäck 
& Aronsson 1998) uppger ”bar och fuktig jord, 
både sand och humus bl. a. i hjulspår och under 
rotvältor och bland rötter av levande träd”. Från 
Tyskland rapporteras ett fynd bland mossa på 
marken i en bokskog (Kreisel 1987). Spadskin-
net är rödlistat i några europeiska länder, exem-
pelvis Kroatien (CR), Tjeckien (CR), Storbritan-
nien (VU) och Finland (NT). I Nederländerna 
betraktas arten som utgången (RE). 

Fig. 3. Växtplats för spadskinn under en gammal, kolad tallåga. Norrbotten, Jokkmokk, Görjeån, 2008-09-18. Foto S. 
Westerberg.
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Fyndplatserna i Norrbottens län
Stures noteringar
Paula
Mitt första fynd av spadskinn gjordes i Paula som 
ligger sydost om Abraure i Arvidsjaurs norra 
kommundel. Fyndet gjordes den 10 september 
2008. Området är starkt präglat av geomorfolo-
giska processer. I samband med istidens slutskede 
hade Piteälven här ett av sina avrinningsområden. 
Stora isälvsavlagringar avsattes på vilka i dag en 
äldre tallskog växer. Tallskogen hyser 100–150 
år gamla träd, är brandpräglad med brandljud i 
stående tallar och har rikligt med avbrända högs-
tubbar och torrakor. Plockhuggning har förekom-
mit och lumpade träd ligger kvar på marken. In-
samling av stubbar och torrakor för tjärbränning 
har inte gjorts. Spadskinnet påträffades under två 
brända stubbar några hundra meter från varand-
ra. Antalet fruktkroppar var 5 respektive 7 under 
vardera låga. Under en av lågorna förekom även 
taigataggsvamp  och i närområdet finns smalfotad 
taggsvamp. På de murkna lågorna var vaddporing 
ett vanligt inslag. Fläckporing noterades på några 
lågor. Skarp dropptaggsvamp (Hydnellum peckii) 
och blå taggsvamp (H. caeruleum) noterades lite 
här och var i området. 

Rävabacken
Vid Rävabacken (fig. 5), som ligger i Älvsbyns 
kommun, invid vägen mellan Älvsbyn och Ar-
vidsjaur, påträffades den 11 september 2008, un-
der en bränd tallåga ett spadskinn med 7 frukt-
kroppar i varierade storlek. Landskapet är starkt 
präglat av geomorfologiska processer. Mäktiga 
isälvsavlagringar förekommer med höga block-
rika ryggåsar, isgropar och sandurfält. Här som 
vid Paula hade Piteälven ett av sina tidigare av-
rinningsområden. Rävabäcken är brandpräglad 
och tillgången på död ved är riklig. På sluttning-
arna förekommer rotfingersvamp (Ramaria 
magnipes) på flera ställen och korktaggsvampar 
(Hydnellum spp.) är relativt vanliga. Smalfotad 
taggsvamp och taigataggsvamp förekommer 
sparsamt under den brända veden. En av rarite-
terna på lokalen är druvfingersvamp (Ramaria 
botrytis) som påträffades 2007. Den sågs även 
2008 men på en ny plats med två fruktkroppar.
 
Udtja
I Udtja naturreservat på det stora militära skjut-
fältet i de södra delarna av Jokkmokks kommun 
finns fantastiska gammelskogar som är starkt 
brandpräglade. I östra delen av naturreservatet 

Fig. 4. Kända fyndplatser för spadskinn i Norr-
bottens län. 
1. Görjeån, Kroktjärn
2. Udtja NR, Nausta
3. Rävabacken
4. Paula
5. Nattbergsheden
6. Kallaxheden
7. Vuollerimskogen, Klarinheden
8. Ekopark Vuollerim, Älvnäset
9. Vajmat
10. Hemberget
11. Mörtträskheden
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finns stora områden med moränbacklandskap, 
där hundratals små tjärnar omges av blockrika 
ryggåsar, sandiga åsryggar och sandslätter på 
vilka resliga tall- och blandgranskogar växer. 
Plockhuggningar har förekommit i landskapet 
men fortfarande finns en rikedom av död ved, 
stående och liggande på marken. Sydost om 
Naustajaure finns en väl utvecklad rullstensås 
med omgivande sandiga tallhedar. Silvriga torr-
rakor, högstubbar och liggande bränd ved finns 
i varierande omfattning (fig. 6). Under två av 
de brända lågorna påträffades 6 respektive 14 
fruktkroppar av spadskinn. Andra arter var 
taigataggsvamp, smalfotad taggsvamp och skarp 
dropptaggsvamp. Vaddporing är en av karak-
tärsarterna i den murkna tallveden. Andra arter 
som noterades var fläckporing och gräddporing. 
Bland lavarna förekommer de rödlistade arterna 
nordlig nållav (Chaenotheca laevigata) och 
dvärgbärgarlav (Cladonia parasitica). 

Görjeån
Görjeån utgörs av ett HK-delta (högsta kustlin-
jen) med avrinning till Luleå älv någon mil norr 
om Harads, allt inom Jokkmokks kommun. Här 

avsattes stora sandmassor och senare geomor-
fologiska processer byggde upp höga ryggåsar 
och djupa gropar närmast vattendraget. Görjeån 
är djupt nederoderad i landskapet vilket skapat 
branta nipsluttningar, otaliga meandringar och 
korvsjöar. I vattendragets närhet finns fort-
farande mindre områden med en äldre brand-
påverkad tallskog. Stor-Spikberget som ligger 
centralt i området hyser en mycket gammal tall-
skog och är avsatt som naturreservat. Insamling 
av stubbar och torrakor för tjärbränning har dock 
varit omfattande och endast en mindre mängd 
bränd ved förekommer. Söder om Kroktjärn, 
som ligger strax utanför reservatet, finns ett 
mindre område där den brända veden finns kvar 
i större omfattning. Här sågs spadskinn under 
två brända tallstubbar med 22 respektive 32 
fruktkroppar (fig. 3). Andra arter i området är 
taigataggsvamp, smalfotad taggsvamp, skarp 
dropptaggsvamp och dropptaggsvamp (Hydnel-
lum ferrugineum), blå taggsvamp, enstaka frukt-
kroppar av skrovlig taggsvamp (Sarcodon sca-
brosus), lammticka (Albatrellus subrubescens) 
och tallgråticka (Boletopsis grisea). Natten före 
mitt besök hade en björn grävt upp getingbon 

Fig. 5.  Biotopbild från en lokal för spadskinn.Tallbevuxen, blockrik åssluttning med liggande död ved vid Rävabacken 
i Älvsbyns kommun, 2008-09-11. Foto S. Westerberg. 
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och vänt på lågor efter något matnyttigt. Så det 
är inte bara svampletare som letar under lågorna 
efter något spännande. 
  
Kallaxheden
Ytterligare ett fynd av spadskinn gjordes tisda-
gen den 23 september 2008. Det var en dag med 
vackert höstväder med strålande sol och härlig 
värme. Jag kunde bara inte sitta inne utan tog 
en tur under lunchen, ut på den stadsnära Kal-
laxheden. Området utgörs av ett sanddelta vid 
Luleå älv med väl utbildade strandvallar och 
dyner. Här finns en vacker tallskog som i vissa 
lägen har trädåldrar på över 200 år. Död stående 
ved och ved på marken är dock en sällsynthet. 
Några hundra meter in i skogen påträffade jag 
dock en mycket gammal och murken talltopp 
som var till hälften överväxt med lingon och 
väggmossa. Jag kunde inte låta bli att vända på 
stocken och döm om min förvåning. Där fanns 
spadskinn med minst 9 fruktkroppar. Uppenbar-
ligen växer den alltså inte enbart under kolade 
lågor som jag antagit med ledning av de första 
fynden. 

Nattbergsheden
I samband med ett kort besök hittades 7 frukt-
kroppar av spadskinn den 28 september 2008 
under en bränd tallåga i en brant tallskogsbe-
vuxen nipsluttning mot Vistån på Nattbergshe-
den i Älvsbyns kommun. På lokalen fanns även 
rotfingersvamp på flera ställen. 

Mats noteringar
Ekopark Vuollerim
Mitt första fynd av spadskinn skedde redan den 
22 september 2007 i Fejferhedens sandtallskog 
på Älvnäset i Ekopark Vuollerim. Ekoparken 
är belägen vid sammanflödet av Stora och Lilla 
Luleälv. Platsen ligger 3 km nordväst om Vuol-
lerim på en höjd av 140 m.ö.h. Området är helt 
plant med en stor rikedom på marklavar. Skogen 
ger ett högst alldagligt intryck med klena tallar 
och en liten mängd död ved, en skog som de allra 
flesta skulle klassa som vilken produktionsskog 
som helst. Trots det alldagliga utseendet är fler 
än 10 rödlistade svamparter påträffade inom bara 

några hundra meters avstånd från den brända 
tallstubbe under vilken ett 10-tal fruktkroppar av 
spadskinn växte. Tillsammans med spadskinnet 
växte mängder av smalfotad taggsvamp. Liksom 
på den ovan av Sture beskrivna lokalen vid Räva-
backen växer spadskinn tillsammans med både 
druvfingersvamp och rotfingersvamp. Intressant 
nog är i dagsläget druvfingersvamp bara känd 
från dessa tre platser i länet. Rotfingersvampen 
växer i stora ringar med sammanlagt minst 1000 
fruktkroppar.

Vuollerimskogen
Det kom sedan att dröja till 3 september 2008 in-
nan jag hittade spadskinn på Klarinheden i Vuol-
lerim, vilken är den mest tätortsnära delen av 
det planerade kommunala naturreservatet Vuol-
lerimskogen. Även här växer spadskinn under 
död tallved i en älvnära, lågt belägen sediment-
tallskog. Biotopen avviker något från de övriga 
fyndplatserna genom att vara mer risartad med 
ett mindre inslag av gran, samtidigt som endast 
några få rödlistade svamparter är påträffade i 
närområdet. Fyndet är det på säsongen tidigast 
gjorda och saknade mogna sporer.

Vajmat
11 september 2008 besökte jag för första gång-
en den vackert belägna sandtallskog som ligger 
på en udde i Vajmatsjön. Den äldre skogen lig-
ger 14 km sydväst om Jokkmokk på en höjd av 
325 m.ö.h. Besöket resulterade i fynd av fem 
rödlistade svamparter. Spadskinn hittades under 
två klena lågor. Under den ena lågan växte spad-
skinnet tillsammans med smalfotad taggsvamp. 
Glädjande nog har denna skog klassats som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

Hemberget
8 oktober 2008 gjorde jag en kompletterande in-
ventering av det blivande naturreservatet Hem-
berget, beläget på 325 m.ö.h., 12 km nordost om 
Jokkmokk. I det drygt 100 ha stora skogsområ-
det är 23 rödlistade svamparter funna, varav så 
många som 19 är bundna till tall. I området finns 
en del grövre tallar och tillgången på död ved, 
även av grövre dimensioner, är relativt god. Un-
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der tallved påträffades spadskinn på två platser. 
I samma område har tidigare både smalfotad och 
taigataggsvamp hittats.

Mörtträskheden
Hösten 2008 skickade Leif Björk från Glom-
mersträsk några bilder på svampar han hittat i 
Mörtträskhedens sandtallskog. Den gamla sko-
gen är belägen invid Skellefteälven nära läns-
gränsen till Västerbotten. Höjden över havsytan 
är drygt 300 m. I mailet berättade Leif hur han 
under några år sett ett gult mycel under en bränd 
stubbe av tall där smalfotad taggsvamp växer. 
När jag tittade på bilderna visade det sig gläd-
jande nog att det var spadskinn som växte även 
här. Även taigataggsvamp är påträffad i området.

Naturvårdsaspekter
Samtliga ovan beskrivna tallskogar med spad-
skinn har höga naturvärden med förekomst 
av flera rödlistade svamparter, främst bland 
mykorrhizasvamparna. En av de mest frekventa 
följearterna är smalfotad taggsvamp (EN). 
Glädjande nog har denna värdefulla biotop bör-
jat uppmärksammas mer och mer under senare 

år. Samtidigt ser vi hur skogsbolagen nu av-
verkar kontinuitetsskogar i en mycket stor om-
fattning i Norrbotten. Vi noterar även att den typ 
av värdefullt substrat som spadskinnet växer un-
der vanligen inte registreras vid de naturinven-
teringar som Skogsstyrelsen och skogsbolagen 
idag utför. Att detta inte sker hänger samman 
med vedens vanligen klena dimension. 
Skogsavverkning är idag ett akut hot för skogs-
typen. På längre sikt är frånvaron av brand en 
fara genom att dessa öppna lavrika tallskogar 
sluts mer och mer och växer igen med bärris och 
gran i kombination med att den typ av långlivad 
ved, som spadskinnet gärna växer under, inte 
längre nybildas.

Spadskinn som signalart
Utifrån vår erfarenhet är spadskinn en bra sig-
nalart för väldränerade tallskogar med både 
lång trädkontinuitet och kontinuitet på ved, som 
vanligen är bränd och av mindre dimensioner. 
Spadskinnet är rödlistat i Finland och man bör 
överväga att rödlista det även i Sverige. Ungefär 
hälften av spadskinnets tallskogar i Norrbotten 
är beskrivna i Sveriges Mykologiska Förenings 

Fig. 6. Biotopbild från Udtja NR i Jokkmokks kommun, 2008-09-16. Sandtallskog med gamla tallar och grov, bränd 
ved. Foto S. Westerberg. 
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inventeringar av rödlistade skogslevande svam-
par (Bergelin & Ryberg 2008). 
Avslutningsvis vill vi betona vikten av att fortsät-
ta utforskandet av dessa ofta till synes alldagliga 
tallskogar. Deras mycket höga naturvärden mis-
sas vanligen om man inte använder svampar vid 
naturvärdesbedömning. Vidare måste det fram-
tida skyddet kraftigt ökas.

Tack
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Universitet, tackas för vänligheten att bestämma 
våra kollekter. Vi tackar även Sonja Kuoljok i 
Jokkmokk och Leif Björk i Glommersträsk för 
värdefull hjälp.
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