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Kurser

Vi startar med en gemensam samling och mid-
dag på torsdagskvällen den 3 september och 
avslutar efter frukost söndagen den 6 septem-
ber. Tag med dig dina svampböcker, en svamp-
korg och fältklädsel. Om du har ett mikroskop 
tar du med det och gärna en bärbar dator. En 
digitalkamera kan komma väl till pass. 

Några kursmoment
• hur man bestämmer svampar till släkte 

med hjälp av svampböcker och resurser på 
internet

• några karaktäristiska svampar i de natur-
typer vi besöker

• den moderna systematiken – kort översikt
• enkel mikroskoperingsteknik
• svampars levnadssätt
• hur man känner igen och klassificerar olika 

biotoper
• att rapportera svampfynd i Artportalen
• SMF:s Projekt Svampvakt 

Kostnader
kursavgift 800:-
logi och helpension i dubbelrum torsdag kväll 
(middag) – söndag frukost: 2200:-
enkelrumstillägg 300:- (begränsad tillgång)
uppställning av husbil/husvagn: 100:-/dygn, 
tillgång till el 40:-/dygn (plus kostnad för mat).

Städning av rum ingår i logipris. 

SMF:s nybörjarkurs i svampkunskap
Svampar från början
3 – 6 september 2015
Kynnefjälls Natur i Munkedals kommun, Bohuslän.
Tycker du svampar är fascinerande och spännande? Brukar du plocka matsvamp men vill veta lite 
mer om svamparnas biologi och livsstrategier?  Hur kan svampar användas i naturvården?
SMF planerar en veckoslutskurs i svampkunskap för nybörjare 3 – 6 september 2015. Kursen går av 
stapeln på Kynnefjälls Natur i Munkedals kommun, Bohuslän.
Kursen är uppdelad i fältarbete, praktiska bestämningsövningar och föreläsningar. Kursen är öppen 
även för icke-SMF-medlemmar.

Boende
Boende sker i stugor med dubbelrum. Varje 
rum har egen toalett och dusch. Rummen 
håller hög standard. Vi disponerar en arbets-
lokal i huvudbyggnaden. I samma huvudbygg-
nad finns också matsal där frukost, lunch och 
middag serveras. Stugorna är belägna 200 – 
300 meter från huvudbyggnaden. Hela anläg-
gningen ligger långt från bebyggelsen, mitt i 
skogen, och är byggd som en naturnära kurs-
gård med inriktning mot natur/miljö. Du kom-
mer att få en naturskön upplevelse och fina 
svamplokaler i Bohuslän. 

Kursledare
Mikael Jeppson och Jan Nilsson.

Kantarell.
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Preliminärt program
Torsdag 3 september

15.00 – 17.00  Ankomst, incheckning
18.00  Middag
19.00 – 22.00  Teoripass

Fredag 4 september
08.00  Frukost
09.00 – 12.00 Exkursion
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 18.00  Bestämningsarbete och teori-
  pass
18.00  Middag
19.00 – 21.00 Bestämningsarbete och teori-
  pass, utställning

Lördag 5 september
08.00  Frukost
09.00 – 14.00 Exkursion (annan naturtyp än
  föregående dag; fältlunch)
15.00 – 17.00 Bestämningsarbete och teori-
  pass
17.00  Middag
18.00 – 22.00 Bestämningsarbete, teori, ut-
  ställning

Söndag 6 september
08.00  Frukost
09.00 – 10.00 Sammanfattning och avslut-
  ning

Anmälan senast den 30 juni 2015
För att anmäla dig skickar du ett mail till Mikael 
Jeppson (jeppson@svampar.se) och med-
delar dina kontaktuppgifter och önskemål om 
boende och eventuell specialkost. Samtidigt 
betalar du in kursavgift och kostnad för logi 
+ helpension till SMF:s bankgiro 5388-7733. 
Deltagarantalet är begränsat och du erhåller 
din turordningsplats när dina pengar har 
kommit in till SMF. Kursavgiften återbetalas 
ej vid eventuell avbokning senare än 27 au-
gusti 2015. En bekräftelse på deltagande och 
boende kommer att skickas ut i god tid före 
kursen. Då kommer även en vägbeskrivning 
till Kynnefjälls natur.

Välkomna!

Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan

jeppson@svampar.se

150-årig granskog kring Kynnefjälls Natur.


