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Vid årsmötet den 13 mars i år avgick Kerstin 
Bergelin som ordförande och Arne Ryberg som 
ledamot, båda efter många års arbete inom sty-
relsen. Vi kan inte nog tacka både Kerstin och 
Arne för allt de bidragit med och all den tid de 
lagt ner av ideellt arbete inom SMF. Nu hoppas 
vi att de ska kunna ägna mer tid åt sina favo-
ritsvampar och andra egna aktiviteter, men vi 
hoppas förstås också att de även i fortsättningen 
kommer att vara synliga vid SMF:s olika ar-
rangemang.
Att ta över ordförandeskapet efter Kerstin känns 
som en mycket stor utmaning men jag ska till-
sammans med den nya styrelsen 
försöka förvalta den kompetens och 
goda atmosfär som under många år 
byggts upp inom föreningen. TACK 
än en gång.
Vem är då er nya ordförande? Jag 
heter Ellen Larsson och arbetar se-
dan två år tillbaka som förste mu-
seiintendent vid Göteborgs univer-
sitet, Institutionen för växt- och 
miljövetenskaper. Mitt arbete är 
främst att ansvara för de mykologis-
ka samlingarna vid herbarium GB. I 
min forskning arbetar jag med sys-
tematik och biodiversitet hos basid-
svampar och använder mig mycket 
av molekylära data som ett redskap 
för att se på äkta släktskap mellan 
arter och som ett hjälpmedel att ut-
värdera morfologiska karaktärer. 
Jag har under en tid varit särskilt in-
tresserad av trådingar (Inocybaceae) 
och skogsvaxingar (Hygrophorus) 
men har ett ganska brett intresse för 
svampar. Jag är fascinerad över den 
stora mångfald av svamp som finns 
i arktiska/alpina områden och har de 

senaste fem åren tillbringat någon eller ett par 
veckor i fjällen varje år. 
Jag tackar SMF:s medlemmar för förtroendet att 
vara ordförande och jag ska göra mitt bästa för 
att SMF även i framtiden ska vara en förening 
där alla ska trivas och känna sig välkomna. Jag 
ska efter bästa förmåga verka i SMF:s anda för 
att sprida kunskap om och intresset för svamp. 
Den största utmaning för föreningen som jag ser 
det är att få fler medlemmar och framför allt att 
bli en förening som också attraherar ungdomar. 
Vi har en sommar och höst framför oss med 
många spännande aktiviteter att se fram emot. 

Några ord från ordföranden

 EllEn larSSon

ORDFÖRANDENS SIDOR Svensk Mykologisk Tidskrift 31 (2): 2–3 2010
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Först ut är Borgsjöveckan (vecka 34) där man 
har tillfälle att lära sig spindlingar, därefter 
kommer Mykologiveckan i Gysinge, Gästrik-
land (vecka 35), som i år slutar samtidigt som 
det är Svampens dag den 5 september. Sedan är 
det stort internationellt svampfärgarsymposium 
(14th International Fungi and Fibre symposium) 
som också håller till i Gysinge (vecka 36). Stu-
dio Fungorum som är vår nybörjarkurs i svamp-
kunskap, ges 9–12 september, och håller i år till i 
trakterna av Kynnefjäll i Bohuslän. Väl mött, det 
ska bli trevligt att träffas i svampskogen.
Tyvärr har vi under våren haft stora problem 
med att vår hemsida blivit hackad. Det har gjort 
att informationen om höstens aktiviteter ibland 
varit felaktig eller helt saknats. Vi gör vårt bästa 
för att komma till rätta med detta. Hemsidan är 
viktig för att tala om vilka vi är och vilken typ av 
aktiviteter vi bedriver.
För att kunna vara en stark och inflytelserik 
förening och för att kunna ge ut vår fina tidskrift 
SMT behöver vi vara många medlemmar. Under 
en lång tid har antalet medlemmar i SMF varit 
jämnt och kanske något dalande. Idag är vi drygt 
500 medlemmar. Min förhoppning och mål är 

att vi under de kommande åren ska kunna öka i 
antal. Ju fler medlemmar vi blir och ju fler som 
engagerar sig i föreningens verksamhet, desto 
mer kan vi uträtta och ju fler aktiviteter kan vi 
erbjuda. Passa på att i olika sammanhang sprida 
kunskap om och uppmärksamma intresserade på 
att föreningen finns. Ett bra tillfälle är kanske 
vid Svampens dag.
Vi i den nya styrelsen har en del visioner om att 
utveckla nya aktiviteter och kanske i vissa delar 
modernisera vår verksamhet och vill gärna få 
synpunkter från er medlemmar. Hur vill du att 
föreningen ska utvecklas? Är det något du som 
medlem saknar? Har du förslag på hur vi ska öka 
antalet medlemmar och knep på hur vi får yngre 
intresserade av svamp? Hör av dig till mig eller 
någon annan i styrelsen!

Ellen Larsson

Institutionen för växt- och miljövetenskaper
Göteborgs Universitet
Box 461
405 30 Göteborg

ellen.larsson@dpes.gu.se

ORDFÖRANDENS SIDOR
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Inledning
Tickan T. alborubescens är välkänd från bok-
skogar i Danmark (Heilmann-Clausen & Chris-
tensen 2000). Från Sverige har dock inga fynd 
av arten rapporterats vare sig i Blekinge (Ry-
berg 2007), Halland (Heilmann-Clausen 2006), 
Skåne (Hanson & Hägg 2000, Gustafsson 2005, 
Bergelin & Hanson 2009) eller från någon annan 
del av Sverige (Hallingbäck & Aronsson 1998, 
Gärdenfors 2005, Bergelin & Ryberg 2008). Un-
der senare år har arten dock uppmärksammats 
i södra Sverige, bland annat under Mykologi-
veckan i Halland 2009 (Fritz 2009). Bland svens-
ka mykologer verkar T. alborubescens vara 
dåligt känd och sammanblandas ofta med den 
mer spridda, men ändå sällsynta och rödlistade, 
apeltickan (T. fissilis). I den reviderade svenska 
rödlistan klassas T. alborubescens som starkt ho-
tad (EN) (Gärdenfors 2010) och den anses indi-
kera höga naturvärden (Christensen m.fl. 2005). 
Det finns därför anledning att uppmärksamma 
arten.

De svenska fynden
T. alborubescens har hittills påträffats på två lo-
kaler i Sverige, dels i Skåne, dels i Halland (fig. 
1). Båda lokalerna avser naturskyddade mycket 

Abstract
The polypore Tyromyces alborubescens - new to Sweden.
Tyromyces alborubescens is reported for the first time in Sweden from the provinces of Halland and 
Scania. Both localities consisted of old beech forests in which fruit-bodies were found on old but 
still living beech trees. The Swedish records and the ecology of the species are shortly described.  
The identification of the species in relation to the related polypore T. fissilis is discussed T. alboru-
bescens is considered to be an indicator species for valuable beech habitats across Europe, and is 
red-listed as endangered (EN) on the new Swedish Red List.

gamla bokskogar med lång kontinuitet och en 
riklig förekomst av död bokved. 

Skåne:  Genarp sn, Södra Husarahagen, gammal 
bokskog, vid basen av en gammal levande bok-
stam, 2002-10-20, leg. & det. Morten Christensen 
och Christian Lange, herb. Köpenhamn (C).

Endast ett mycel representerat av en fruktkropp 
hittades. På lokalen (14,8 ha), som ingår i natur-
reservatet Häckeberga-Husarahagen (Tham m.fl. 
2008), noterades även koralltaggsvamp (Herici-
um coralloides), gyttrad taggsvamp (Creolopus 
cirrhatus), stor tratticka (Polyporus badius), 
sydlig sotticka (Ischnoderma resinosum), pul-
verklubba (Phleogena faginea) och skillerticka 
(Inonotus cuticularis).

Halland: slättåkra sn, Holkåsen, gammal 
bokskog, på gamla men ännu levande bokhög-
stubbar, 2009-09-16, leg. Örjan Fritz , det. Jacob 
Heilmann-Clausen, herb. Ö. Fritz.

Två mycel representerat av totalt 19 fruktkrop-
par. På den ena boken växte 13 fruktkroppar 
på 200 till 290 cm höjd. På denna bok var de 
stora, välutvecklade och ibland sammanlänkade 
(bredd 4–19 cm, tjocklek 3–9 cm och utstående 

SVAMPPRESENTATION

Tyromyces alborubescens - en för Sverige ny 
ticka på bok

 Örjan Fritz, mortEn ChriStEnSEn & 
 jaCob hEilmann-ClauSEn

Svensk Mykologisk Tidskrift 31 (2): 4–10 2010
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Fig. 1. Kända fynd av Tyromyces 
alborubescens i nordvästra Eu-
ropa inklusive de två svenska 
lokalerna i Skåne och Halland.
Distribution of Tyromyces albo-
rubescens in northwestern Eu-
rope including the two recent 
records in southern Sweden.

2–9 cm). På den andra boken växte 6 fruktkrop-
par på 205 till 290 cm höjd. Fruktkropparna var 
här relativt små och outvecklade (bredd 4–8 cm, 
tjocklek 2,5–12 cm och utstående 1,5–5 cm). 
Från att ha varit så gott som lysande vita med 
en rosa ton vid upptäckten i september övergick 
fruktkropparna till att bli alltmer rosa, som i sin 
tur förbyttes i röd och slutligen brunröd färg (fig. 
2A–D). 
Båda högstubbarna var rötskadade av fnöskticka 
(Fomes fomentarius). På lokalen, som ingår i det 
blivande naturreservatet Biskopstorp, finns även 
andra rödlistade vedlevande svampar som bland 
annat gransotsvamp (Camarops tubulina), ro-
senporing (Ceriporia excelsa), koralltaggsvamp 
(Hericium coralloides), vedlavklubba (Multicla-
vula mucida) och silkesslidskivling (Volvariella 
bombycina) (Heilmann-Clausen 2005).

Artbestämning
T. alborubescens förväxlas närmast med apel-
ticka (T. fissilis). Båda har ettåriga fruktkrop-
par som är vitaktiga, köttiga och känns flottiga 
att vidröra. Vid hantering av fruktköttet ger de 
fettfläckar, därav det danska namnet ”fedtpore-
svamp” för T. alborubescens. Formen på frukt-
kroppen är variabel och antingen hovformad 
med ett nedlöpande porlager eller vidväxt. 

Tickan kan växa ensam eller sammanväxt med 
flera fruktkroppar. Hattöversidan är filthårig och 
porerna kantiga-rundade, 2–3 per mm. I mikro-
skopet har båda arterna  brett ellipsoida sporer 
som är 3–5 µm. De något större sporerna skiljer 
dessa arter från snövit ticka (T. chioneus) (Han-
sen & Knudsen 1997), som är en vanligare art i 
liknande miljöer. 
T. alborubescens är knuten till bok och bokskog 
och apeltickan till främst apel, ask och asp i såväl 
lövskog som i kulturmarker i Sverige (Larsson 
1997). På förhand skulle man kunna tro att sub-
strat- och habitatval kan användas som ledtrådar 
för att identifiera arterna. Tyvärr verkar detta 
inte fungera eftersom apelticka också (sällsynt) 
kan växa på bok i södra Sverige och i Danmark. 
De båda arterna skiljs bäst från varandra på lukt 
och färg. Snitt genom en fruktkropp av T. albo-
rubescens ger upphov till en intensiv söt- eller 
fruktaktig, lite parfymliknande doft med lång 
varaktighet, medan apelticka antingen är luktlös 
eller har en mer sur, oangenäm lukt. Vid tillsats 
av kaliumhydroxid (KOH) på fruktköttet ger T. 
alborubescens en röd reaktion medan apeltickans 
fruktköttsfärg förblir oförändrad. Vidare rosa-
brunfärgas mogna fruktkroppar av T. alborubes-
cens när apeltickans fruktkroppar fortfarande är 
ljusa eller brungrå. En inte helt stabil karaktär är 
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Fig. 2A-D. Fruktkroppar av T. alborubescens under perioden september 2009 till april 2010 på en levande högstubbe 
på Holkåsen, Biskopstorps naturreservat, Halland. A. 2009-09-16, B. 2009-10-10, C. 2009-12-12, D. 2010-04-08. De 
stora omgivande mörka fruktkropparna är fnöskticka Fomes fomentarius. Foton Örjan Fritz.
Fruit-bodies of T. alborubescens from September 2009 to April 2010 on a living beech snag at Holkåsen, Biskopstorp 
nature reserve, province of Halland. The larger dark fruit-bodies in the pictures are Fomes fomentarius.

A B

C D
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hattens översida, där T. alborubescens normalt 
är mer grovt filthårig än T. fissilis. 

Europeisk utbredning
T. alborubescens verkar vara mycket sällsynt i 
Europa. Ursprungligen beskrevs den från Fon-
tainebleau-skogen vid Paris i Frankrike, men är 
också känd från England, Danmark, Belgien, 
norra Tyskland och nu från Sverige. Dessutom 
finns angivelser från Kaukasus (Ghobad-Nejhad 
m.fl. 2009). Märkligt nog verkar arten saknas i 
Karpaterna och på Balkan, som för övrigt hy-
ser de största och mest värdefulla resterna av 
naturlig bokskog i Europa och en mycket artrik 
vedlevande funga (Adamčik m.fl.  2007). Artens 
utbredning verkar således vara disjunkt, vilket är 
mycket ovanligt för svampar. Det kan tyda på två 
olika arter - en i Kaukasus och en i nordvästra 
Europa. I Nordvästeuropa ligger tyngdpunkten i 

utbredningen i Danmark, och räknas där som en 
av få kända globala ansvarsarter (Christensen & 
Heilmann-Clausen 2003). Aktuell status i Dan-
mark är 30 lokaler, oftast med förekomst på bara 
ett träd. Populationen är skattad till drygt 100 
mycel, och arten har status som EN på den na-
tionella danska rödlistan [http://redlist.dmu.dk].
I sydligaste England är arten känd från sju 10 x 
10 km kvadrater med tyngdpunkt i New Forest 
(Ainsworth 2004, Legon & Henrici 2005; http://
data.nbn.org.uk), och arten är även här medta-
gen på den preliminära nationella engels-ka 
rödlistan som sårbar (VU). I Belgien är den känd 
från en lokal och i norra Tyskland finns fynd från 
fem lokaler. I Frankrike är arten bara rapporterad 
från Fontainebleau-skogen. Inga fynd är kända 
utanför Europa, inklusive Kaukasus, trots att 
boksläktet (Fagus spp.) inbegriper tiotalet arter 
på flera kontinenter (Peters 1997).

Fig. 3. Gammal naturskogsartad bokskog med förekomst av Tyromyces alborubescens. Holkåsen, Biskopstorps natur-
reservat, Halland, april 2010. Foto Örjan Fritz.
Old beech forest habitat with record of Tyromyces alborubescens. Holkåsen, Biskopstorp nature reserve, province 
of Halland. 
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Ekologi och substratkrav
T. alborubescens är starkt knuten till bok (Fagus 
sylvatica), men från England finns enstaka fynd 
även på ask (Fraxinus excelsior) (Legon & 
Henrici 2005). Den kan växa på såväl levande 
som döda träd. Artens infektionsbiologi är inte 
undersökt. Av allt att döma är den en kärn-
rötesvamp, som är beroende av att etablera sig 
i skador på gamla levande träd. I Danmark är 
T. alborubescens vid några tillfällen påträffad 
på levande träd i anslutning till håligheter och 
skador, men också på snittytor av nyligen av-
verkade gamla bokar. Precis sådana växtplatser 
är typiska för vedsvampar som orsakar kärnröta, 
t.ex. igelkottaggsvamp (Hericium erinaceum), 
skillerticka (Inonotus cuticularis) och silkesslid-
skivling (Volvariella bombycina). De flesta fynd 
har dock gjorts på nedfallna bokstammar och 
krongrenar, i synnerhet i ganska sena nedbryt-
ningsstadier. Arten kan också ses på högstubbar. 
På träd som har knäckts på 0,5–3 meters höjd ses 
tickan ofta både på lågan och högstubben. 
T. alborubescens kan förekomma utefter en lång 
successionsgradient av vednedbrytande svam-
par på bok. I Halland noterades bägge fynden 
på bokar med fnöskticka (Fomes fomentarius). 
Man kan därför spekulera i om fnöskticka är en 
obligat eller fakultativ föregångare till T. albo-
rubescens på skadade bokstammar, såsom det 
beskrivits för andra artpar av vedlevande svam-
par (Niemelä m.fl. 1995). I Danmark påträffas T. 
alborubescens dock oftast på bokar utan synliga 
fruktkroppar av fnöskticka, så det är inte mycket 
som tyder på en specifik koppling. 
Generationstiden för T. alborubescens är okänd. 
Om arten är kärnrötare tar det troligen flera de-
cennier från etablering av mycel i ett levande 
träd till dess att de första fruktkropparna fram-
träder. Erfarenheter från aktiva mycel i Danmark 
visar att dessa ofta bildar fruktkroppar varje eller 
nästan varje år under en tioårsperiod, och upphör 
först när den angripna stammen är starkt ned-
bruten och verkar ha uttömt sina resurser. Det är 
således knappast en förbisedd art på välunder-
sökta bokskogslokaler, även om det är möjligt 
att bildningen av fruktkroppar är mer oregel-
bunden i ett kyligare och fuktigare klimat, som 

i Halland, jämfört med de danska förhållandena. 
Mörkertalet är troligen inte särdeles stort, då 
eftersök gjorts på ett stort antal bokskogslokaler 
under många år utan resultat på lämpliga lokaler 
i södra Sverige.

Indikatorart för europeisk bokskog
T. alborubescens har pekats ut som en signalart 
för bokskog med mycket höga naturvärden, inte 
bara i Danmark (Heilmann-Clausen & Chris-
tensen 2000) utan i Europa (Christensen m.fl. 
2005). I Danmark har nästan alla lokaler höga 
naturvärden och detsamma gäller för de kända 
lokalerna i England (Ainsworth 2004). De hit-
tillsvarande fynden i Sverige styrker den upp-
fattningen. Såväl Häckeberga (Brunet 2005) som 
Holkåsen (Heilmann-Clausen 2005) hör inte 
bara till de allra viktigaste vedsvampslokalerna 
för bok i landet, utan hyser anmärkningsvärda 
ansamlingar av rödlistade arter av andra artgrup-
per i bokskog. 

Svenskt namn 
T. alborubescens saknar för närvarande ett sven-
skt namn. Mot bakgrund av dess knutenhet till 
bok så hade bokticka varit ett passande namn, 
men det är redan i bruk för Inonotus nodulosus. 
Som svenskt namn föreslår vi därför rosa fet-
ticka, vilket dels ansluter till det danska namnet 
”rosa fedtporesvamp”, dels anknyter väl till dess 
artkaraktärer. Dess vetenskapliga namn anges 
ibland vara Aurantioporus alborubescens, men 
det saknas ännu en vetenskaplig utredning över 
artens systematiska plats baserad på molekylära 
analysmetoder. I denna artikel har vi följt ArtDa-
tabankens rekommendation att använda släkt-
namnet Tyromyces.

Tack
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Mykologiveckan 2009 som tillsammans med 
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Tack också till Norbert Amelang och Matthias 
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Inledning
Lyophyllum decastes (tuvskivling) är ett komp-
lex av närstående morfologiskt lika arter. En 
av arterna är L. shimeji som tidigare endast 
varit känd från Östasien. I Japan är den sedan 
länge betraktad som en delikatessvamp med det 
folkliga namnet hon-shimeji, som betyder äkta 
shimeji. År 2008 fick vi indikationer på att arten 
förekommer i Sverige. Med molekylära arbets-
metoder har vi nu kunnat visa att L. shimeji från 
Japan är identisk med L. decastes (fig. 1, 2) som 
växer på tallhedar i norra Fennoskandien.  
För drygt ett decennium sedan blev det bekräftat 
att den europeiska Tricholoma nauseosum (go-
liatmusseron) är identisk med den japanska T. 
matsutake. Sedan dess har intresset för den svens-
ka goliatmusseronen ökat för varje år. I Japan 
har uppmärksamheten varit stor och japanska 
mykologer och handelsmän har sökt sig till de 
norrländska skogarna i hopp om att få se den 
svenska matsutaken på ort och ställe. I augusti 
2008 kom den japanska mykologidoktoranden 
Etsuko Harada till skogarna kring Skellefteå för 
att bli förevisad goliatmusseron. På en av hedar-
na lade hon märke till en svamp som hon iden-
tifierade som hon-shimeji (Lyophyllum shimeji). 
Hon-shimeji är en mycket uppskattad matsvamp 

Lyophyllum shimeji - talltuvskivling, 
en ny svamp för Sverige

 hEnrik SundbErg oCh EllEn larSSon

Abstract
Lyophyllum shimeji – a new species in Sweden.
The complex surrounding Lyophyllum decastes has a long history of confusion with many syn-
onyms attached to the different species. One sibling species is L. shimeji with known distribution 
in the Far East. In Japan the common name is hon-shimeji (meaning real shimeji) and the mush-
room has been recognized as a delicacy since centuries. In 2008 came the first indication of L. 
shimeji occurring in Sweden when a Japanese mycologist encountered something that appeared 
to be hon-shimeji in lichen pine forest outside Skellefteå. By use of molecular data we have now 
proven that what has been denoted as L. decastes growing in lichen pine forest in Northern 
Fennoscandia is identical with L. shimeji.

i Japan och kan kosta upp emot 8000 kr/kg i de 
exklusivaste butikerna (Ueda, pers. medd.). 
Efter att ha visat Haradas foto av den svenska 
L. shimeji-lika svampen för de japanska myko-
logerna Koji Iwase (professor, Tottori Univ.), 
Akiyoshi Yamada (docent, Shinshu Univ.) och 
Koji Ueda (svampimportör i Kyoto) och i samt-
liga fall fått utlåtandet att det verkar vara hon-
shimeji på bilden, stärktes vi i tron att vi var 
en ny japansk delikatess på spåren. Året efter 
gjorde vi fler fynd av den förmodade shimejin. 
Vid kontakt med norrländska amatörmykologer 
framkom det att flera fynd gjorts av Lyophyllum 
på tallhed och att de vid bestämning närmast 
kommit fram till L. decastes, dock utan att detta 
känts tillfredsställande.
Vi beslutade oss för att utreda släktskapet mellan 
svamparna och utformade ett projekt där kollek-
ter från både Japan och Sverige undersöktes med 
molekylära metoder.
Studien gjordes som ett examensarbete i syste-
matik och biodiversitet vid Institutionen för växt- 
och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. 
Arbetet utvidgades till att omfatta Lyophyllum 
decastes-gruppen med fokus på de japanska och 
svenska representanterna i artkomplexet.

SVAMPPRESENTATIONSvensk Mykologisk Tidskrift 31 (2): 11–19 2010
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Fig. 1. Talltuvskivling (Lyophyllum shimeji). Unga fruktkroppar. Västerbotten, Svansele, 2009-08-13. Foto Niclas Bergius.

Fig. 2. Talltuvskivling (Lyophyllum shimeji). Utvuxna exemplar. Västerbotten, Vargfors, 2009-08-13. Foto Niclas Bergius.

SVAMPPRESENTATION
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Vad är shimeji?
Shimeji är ett samlingsnamn för ett drygt tjugo-
tal svampar och betyder ungefär ”svamp som 
växer i djup skog under den regniga årstiden” 
(Yamada, pers. medd.). Inom begreppet ryms 
arter inom flera olika släkten bl.a. Tricholoma, 
Lyophyllum, Hypsizygus och Clitocybe. Med 
olika tillägg specificeras sedan de olika arterna, 
t.ex. är buna-shimeji (bokshimeji) = Hypsizygus 
tessulatus, shimofuri shimeji (rimfrostshimeji) = 
Tricholoma portentosum o.s.v.

Lyophyllum shimeji
Hon-shimeji är näst matsutake den mest efter-
traktade och dyraste matsvampen på den japans-
ka marknaden. Den växer på samma typ av 
lokaler (fig. 5) som T. matsutake, d.v.s. bland-
skog med japansk rödtall (Pinus densiflora) och 
japansk ek (Quercus serrata) och bildar ekto-
mykorrhiza med dessa. Liksom matsutaken har 
hon-shimejin gått tillbaka kraftigt sedan mitten 
av 1900-talet, förmodligen beroende på flera 
faktorer som t.ex. angrepp av tallvedsnema-

toden (Bursaphelenchus xylophilus) och föränd-
rat skogsbruk (Ohta 1994, Kawai 1997, Kosaka 
m.fl. 2001  Yamanaka 2009). Utbredningen av L. 
shimeji har med tidigare kännedom varit begrän-
sad till Ostasien och då främst Japan, Kina och 
den koreanska halvön.
Dess sällsynthet har medfört att man idag 
finner vild hon-shimeji saluförd endast hos ett 
fåtal specialiserade handlare och att den nästan 
uteslutande serveras på exklusiva restauranger 
i de större städerna (Anonym 1996; Ueda pers. 
medd.). Priset på lokala marknader ligger i snitt 
kring ca 1500 kr/kg och kan i exklusiva buti-
ker i Kyoto gå upp emot 8000 kr/kg för japansk 
svamp av allra högsta kvalité (Yamada pers. 
medd., Ueda pers. medd).
Under de senaste 15 åren har man lyckats odla 
hon-shimeji (fig. 4) utan värdträd på ett sub-
strat bestående av en blandning av sågspån, 
korn- och majsmjöl. Det är för att vissa linjer 
av odlat shimejimycel visat sig vara fakultativt 
mykorrhizabildande som man lyckats få svam-
pen att växa och bilda fruktkroppar. Produk-

Fig. 3. Japansk hon-shimeji (Lyophyllum shimeji). Japan, Nagano prefecture, Naka-gawa, 2009-10-07. Foto Henrik 
Sundberg.

SVAMPPRESENTATION
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tionen är dock fortfarande ganska låg och priset 
högt, 250–600 kr/kg, för att vara odlad svamp 
(Ohta 1994, Yamanaka 2009). Trots tillgången 
på odlad svamp räknas ändå den vildplockade 
svampen som bättre och mer äkta med prisnivå 
därefter.

Släktet Lyophyllum och L. decastes-
komplexet
Hela släktet Lyophyllum är bristfälligt studerat i 
Nordeuropa eftersom de forskare som intresserat 
sig för släktet främst finns i Centraleuropa och 
Nordamerika (Kalamees 2004). Släktet är ökänt 
för en mycket snårig flora av synonymer och 
dåligt utredda arter. I skrivande stund går det inte 
att få någon klar bild av hur många Lyophyllum-
arter det finns i världen. Singer (1986) anger 40 
arter men går man till Index Fungorum [http://
www.indexfungorum.org] får man en lista med 
225 namn, synonymer inkluderade. Förvirringen 
är av sådan omfattning att man inte vet vilket 

namn som egentligen avser den ena eller den 
andra arten (Singer 1986). I Norden är enligt 
Vesterholt & Ludwig (2008) 34 arter påträffade. 
Släktet finns representerat på alla kontinenter 
utom Antarktis och är mest artrikt i tempererade 
och boreala områden (Singer 1986). Vad beträf-
far släktets ekologi, hävdar vissa mykologer 
(t.ex. Vesterholt & Ludwig 2008) att alla arter 
är saprotrofer medan andra (t.ex. Matheny m.fl. 
2006) anser att släktet förutom saprotrofer även 
hyser parasiter och ektomykorrhizabildare. Det 
finns flera studier som stödjer den senare upp-
fattningen. Ektomykorrhiza har påvisats hos 
t.ex. L. shimeji (Ohta 1994), L. decastes (Pera 
& Alvarez 1995) och L. semitale (Yamada m.fl. 
2001). Även L. fumosum anses vara ektomykor-
rhizabildare, åtminstone i Japan, baserat på eko-
fysiologiska egenskaper (Yamada pers. medd.).
Lyophyllum decastes-komplexet är en del av sek-
tionen Difformia, men för nordiska förhållanden 
kan man för närvarande sätta likhetstecken mel-

SVAMPPRESENTATION
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lan sektion och komplex. Taxonomiskt finns det 
ett tjugotal namn att ta hänsyn till för att beskri-
va den handfull arter som ingår. Medlemmarna 
i komplexet är kända för att vara variabla med 
avseende på makromorfologi och för att inte ha 
några direkt särskiljande mikromorfologiska 
karaktärer. Följden av detta är att kollekter i her-
barier runt om i världen ofta är felbestämda (Ka-
lamees 2004). Enligt de senaste revideringarna 
av komplexet, som är baserade på korsnings-
tester och DNA-studier (Moncalvo & Clémen-
çon 1992, Moncalvo m.fl. 1993) består det av 
fem taxa som benämns T1 – T5. Dessa taxa har 
inte namngetts eftersom typkollekter saknas och 
artuppfattningen inom gruppen endast grundas 
på äldre beskrivningar och illustrationer.
I deras studier, som omfattade material från 
Europa och Japan, var det endast T1 (hatake-
shimeji + europeisk motsvarighet) som var ge-
mensam för de båda geografiska regionerna. 
Inom ramen för vår studie valdes dock att refe-
rera till ingående taxa med användandet av be-
fintlig nomenklatur: L. decastes, (mörk tuvskiv-
ling, på japanska hatake-shimeji = fältshimeji), 

L. fumosum (röktuvskivling, på japanska shaka-
shimeji = buddashimeji). L. loricatum (brosk-
tuvskivling, japanska; Kuro-shimeji = svartak-
tig shimeji) samt L. shimeji (hon-shimeji = äkta 
shimeji, fig. 3, 4). Lyophyllum loricatum anges 
av Vesterholt & Ludwig som en varietet av L. 
decastes, men eftersom andra källor (t.ex. Brei-
tenbach & Kränzlin 1991 och Kalamees 2004) 
tar upp den som en egen art behandlas den i stu-
dien som sådan. 

Material & metoder
De kollekter som sekvenserades i studien är in-
samlades dels av författaren i Norrland och Ja-
pan, dels av amatörmykologer efter ett upprop på 
Svampguiden [http://www.svampguiden.com] 
och på SMF:s (Sveriges Mykologiska Förening) 
mykologivecka. Dessutom inkluderades odlad 
hon-shimeji och odlad hatake-shimeji. Materia-
let kompletterades med kollekter från herbarier-
na vid universiteten i Lund, Göteborg och Oslo 
samt med nedladdade sekvenser från GenBank® 
och den japanska databasen NBRC (NITE Bio-
logical Research Center).

Fig. 5. Japansk lokal för Lyophyllum shimeji. Foto Henrik Sundberg
.
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Efter att ha extraherat DNA, amplifierat ITS- och 
LSU-regionerna och erhållit sekvenser gjordes 
analyser med hjälp av ett dataprogram för fylo-
genetisk analys, PAUP* (Swofford 2003).

Resultat, diskussion och slutsatser
Resultatet av släktskapsanalysen redovisas som 
ett träd i fig. 7. Det kan här vara på sin plats att 
påminna om att namnen på de olika grupperna 
i figuren inte svarar mot goda arter, utan är en 
provisorisk indelning. För att slå fast vilken art 
som varje namn egentligen avser, krävs en eller 
förmodligen flera separata studier.
I trädet är fyra klader (grupper) inom L. decastes-
komplexet/Difformia klart urskiljbara. Med bör-
jan uppifrån kan vi se en L. fumosum-kollekt 
från Norge som grupperar sig med en odlad L. 
decastes från Japan och de båda skiljer sig så 
pass mycket genetiskt från de övriga att man kan 
anta att de utgör en egen art, benämnd Lyophyl-
lum sp. i trädet. L. decastes från Japan och L. de-
castes från europeisk lövskog bildar en klad med 
100% stöd, vilket antyder ett nära släktskap. Inom 
kladen delar de upp sig i två distinkta subklader, 

också de med starkt stöd. I L. fumosum-kladen de-
lar sekvenserna från de svenska kollekterna upp 
sig i två klader med svagare stöd som eventuellt 
kan motsvara en lövskogsart och en barrskogs-
art. Slutligen har vi L. shimeji-kladen där L. 
decastes från tallhedar i Fennoskandien lägger 
sig tillsammans med L. shimeji från Japan. Två 
baspar skiljer i sekvenserna mellan de svenska 
och japanska kollekterna, något som kan bero på 
att de båda populationerna har varit åtskilda geo-
grafiskt och genetiskt under lång tid. 
Som nämnts ovan är kollekter av L. decastes-
komplexet ofta felbestämda i herbarierna, något 
som återspeglas i hur de olika kollekterna är 
utspridda i det fylogenetiska trädet utan över-
ensstämmelse med deras ursprungliga bestäm-
ning. Således återfinns L. decastes, L. fumosum 
och L. loricatum i flera av kladerna. Endast L. 
shimeji-kladen är enhetlig med undantag för en 
kultur som förmodligen blivit förväxlad, samt 
de två norska kollekterna av L. fumosum som 
återfinns längst ned i trädet. Det framgår inte av 
herbarieetiketterna i vilket habitat de är funna, 
men sannolikt är det i anslutning till tall. Vi-

SVAMPPRESENTATION

Fig. 6. Typisk lokal för fennoskandisk Lyophyllum shimeji. Västerbotten, Vargfors, 2009-08-13. Foto Niclas Bergius.
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Fig. 7 . Fylogenetiskt träd över Lyophyllum decastes-komplexet. Siffrorna på grenarna anger hur starkt statistiskt stöd 
respektive klad har i procent. Vid värden över 70% anses stödet starkt. Endast värden över 50% är utsatta.

SVAMPPRESENTATION



18 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 31:2 (2010)

dare kunde vi i den här undersökningen inte slå 
fast huruvida L. loricatum existerar som egen 
art. Det enda vi kan säga är att de två ingående 
kollekterna inte tillhör samma art och att de 
istället inordnar sig som lövskogs-decastes res-
pektive lövskogs-fumosum.
Som en sammanfattning av studien kan sägas att 
vi har fyra starkt stödda större klader inom L. de-
castes-komplexet vilka representerar minst fem 
arter och att ekologin verkar ha stor betydelse 
vid särskiljandet av dessa. Fortsatta studier 
krävs dock för att kunna fastslå antalet arter och 
deras benämning.
Det är även rimligt att anta, med hänsyn till de-
ras ekologiska preferenser, att de skilda arterna 
bildar ektomykorrhiza med olika träslag, men 
även här krävs vidare undersökningar. 
Sist men inte minst… svaret på kärnfrågan i un-
dersökningen. Är L. decastes på mager tallhed 
detsamma som L. shimeji? Svaret är tveklöst ja. 
Som svenskt namn föreslår vi talltuvskivling.

L. shimejis förekomst i Europa
L. shimeji verkar växa på samma typ av lokaler 
som goliatmusseron, dvs. magra tallhedar (fig. 
6) och tallhällmarker. Det är möjligt att den 
finns även i andra biotoper, men det får fortsatta 
undersökningar visa. I Sverige är den hittills 
påträffad från Umeåtrakten och norrut till Gäl-
livare samt i Dalarna. Den har också påvisats i 
Norge och Finland men troligen finns den i hela 
taigabältet från Skandinavien till Kina och Ja-
pan. Kanske växer den även i andra områden där 
det finns tall som t.ex. Skottland, Kanada, USA 
och Centraleuropa. 

Identifiering av L. shimeji 
Som nämnts ovan är arterna i decastes-komp-
lexet makromorfologiskt variabla och det finns 
inga pålitliga mikromorfologiska skillnader. 
Förutom de ekologiska preferenserna verkar det 
inte finnas så mycket att tillgå vid bestämnin-
gen. Emellertid tycks det som om L. shimeji ofta 
växer i små klungor eller till och med solitärt, till 
skillnad från L. decastes som i regel växer tätt 
gyttrad, ofta med tiotals och ibland hundratals 
sammanvuxna fruktkroppar. L. shimeji har 

också ofta en knubbigare fot som ibland är tyd-
ligt förtjockad nedtill, lite åt karljohan-hållet. I 
övrigt är lamellerna regelmässigt glesare än hos 
L. decastes och har en mer gräddvit färg. Dessa 
iakttagelser är grundade på ett relativt litet antal 
fruktkroppar och skall inte tas för sanning utan 
mer som ett utkast till en beskrivning som kan 
komma att revideras när fler exemplar studerats. 
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Susanne Anttila, Peter Jägerbro, Gunhild Ny-
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Inledning
Olika former av störningar är viktiga för många 
arter i vår natur. Jag beskriver nedan en norr-
ländsk kalktallhed och brandens betydelse för 
den rika floran av marksvampar. Skogsbranden 
har varit en del i den nordliga skogens dynamik 
och påverkat arters evolution och anpassning så 
länge som skogen funnits. Då pratar vi kanske 
om 50 miljoner år eller mer. Följden är att det 
idag finns många arter som är beroende av brand 
för sin överlevnad på sikt. Bränning gynnar 
många artgrupper bl.a. insekter (Wikars 1992). 
En naturlig slutsats är att återinföra branden som 
störningsfaktor och som verktyg i naturvården. 
Annars hamnar allt fler av tallhedens kärlväxter 
och svampar på rödlistan. 
Tallhedens speciella naturvärden missades un-
der 1990-talets inventering av nyckelbiotoper. 
Det är lätt att förstå. Bara några få kärlväxter 
finns på den nordliga lavklädda tallheden, mest 
lingon, mjölon, ljung och lite kråkbär. Men nere 

i marken gömmer sig en fascinerande rik biolo-
gisk mångfald av svampar. Finns kalk i marken 
tillkommer många sällsynta och rödlistade ar-
ter. Död tallved och särskilt bränd ved förhöjer 
tallhedens naturvärden. Många gamla tallskogar 
med lång skoglig kontinuitet är i akut behov av 
lagskydd. De nya skogar av tall och contortatall 
som anläggs idag avverkas om 70–100 år och 
får aldrig samma rika biologiska mångfald som 
gammelskogen. 
Johan Nitare har varit lite av pionjär och lyft 
fram tallhedens mångfald. Hans prisbelönta bok 
”Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog” 
(Nitare 2003) har betytt mycket för den skogliga 
naturvården. Johan har även skrivit Naturvårds-
verkets ”Åtgärdsprogram för fjälltaggsvampar” 
(Nitare 2006) och ”Åtgärdsprogram för kalk-
tallskogar” (Nitare 2009). Under senare år har 
många artiklar publicerats om vedsvampar och 
markvampar i nordliga tallhedar av bl.a. Sonja 
Kuoljok och Mats Karström. I denna tidskrift 

Utan störning blir rödlistorna allt längre -
En rapport från den artrika Lombäcksheden i Medelpad

 jan-oloF tEdEbrand

Abstract
The importance of forest fires. A report from a mycologically interesting lichen-
pine forest in Central Sweden.
Lombäcksheden, an oligotrophic lichen-pine forest on calcareous sand in Central Sweden, is 
described from a mycological point of view. A long period of investigation (almost 30 years) has 
resulted in a list of more than 200 species of fungi, 32 of which are red-listed according to the 
Swedish Red List 2010. In former days wild fires at regular intervals were important disturbing 
factors in the forest ecosystem favouring species of macrofungi in need of a thin layer of surface 
litter for their fruit-body production. Today wild forest fires are rare. As a consequence litter is 
accumulating and the character of the bottom and field layers changes considerably . Observa-
tions at Lombäcksheden indicate that several species formerly fructificating in the thin lichen 
vegetation in the forest are now only met with along road tracks with bare calcareous sand. In 
lack of natural disturbance by fires the species are now restricted to refugia with a strong human 
influence. Controlled forest fires intiated by nature conservation authorities are recommended 
to increase the biological diversity and to restore the former mycological potential of the oligo-
trophic forest ecosystems of North and Central Sweden.  
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har Anita och Leif Stridvall berättat om norr-
ländska tallhedar i allmänhet och tallhedens 
marksvampar i synnerhet (Stridvall & Stridvall 
2006). Deras artikel innehåller även fina bilder 
av tallhedens typiska marksvampar bl.a. tagg-
svampar. Håkan Lindström, Karl Soop och de 
finska mykologerna Ilkka Kytövuori och Tuula 
Niskanen har beskrivit många för vetenskapen 
nya spindlingar (Cortinarius spp.) på tallhedar, 
särskilt inom det knepiga undersläktet Telamo-
nia. De flesta arterna finns beskrivna i text och 
bild i Cortinarius Flora Photographica (Brand-
rud m.fl. 1989).

Lombäcksheden
Den sandiga tallheden vid Lombäcken i Borgsjö, 
Medelpad, är ett isranddelta som skapades vid 
högsta kustenlinjen när inlandsisen drog sig till-
baka. På tallheden finns en getryggbildning där 
elden gått hårt fram under tidigare århundraden 
och där bara ett tunt lavskikt finns ovan sanden. 
Andra delar av tallheden har mer eller mindre 

tjocka förnaskikt. Där har granen och granens 
svampar börjat vandra in. Väster om tallheden 
finns vidsträckta grustag och en motocrossbana. 
Vilhelm Moberg sade en gång att ”marken 
runtom oss är vår främsta historiebok”. Ett ur-
gammalt fångstgropssystem finns vid Lom-
bäcksheden. Rakt genom tallheden löper den 
medeltida pilgrimsleden från Selånger vid bot-
tenhavskusten till Trondheim (Nidaros) vid 
norska kusten. Den forna riksgränsen mot Dan-
mark-Norge finns bara en halvmil västerut. Ett 
gästgiveri, Jämtkrogen, anlades år 1658 längs 
pilgrimsleden nära jämtgränsen. Under snart 
ett årtusende har pilgrimer, kungar, krigshärar, 
rövare, handelsmän och på senare tid även svens-
ka och europeiska mykologer dragit fram över 
tallheden vid Lombäcken (fig. 1). Strax öster 
om tallheden finns gamla välhållna bostadshus 
och fähus som varit utmark till Granboda by. 
Fyra torpställen togs upp under första hälften 
av 1800-talet, senare tillkom ett båtsmanstorp. 
Skola fanns på 1930-talet vid Lombäcken. Nu-
mera kommer bara sommargäster som dock pie-
tetsfullt underhåller sina förfäders hus. 
Markhistoriken är viktig för att förstå hur dagens 
landskap och dess artinnehåll tillkommit. Laga 
skifte av Granboda by ägde rum på 1850-talet. 
All mark delades in i gårdstun, lägdor, lägdor 
uti svedja, myrslått, myrslått av andra graden, 
skogsmark uti moland osv. Det skrevs även in 
förbud mot svedjebruk innan laga skiftet vunnit 
kraft. Förbudet skulle kungöras från predikstolen 
i Borgsjö kyrka. Skogsbete var allmänt förekom-
mande runt byarna i Borgsjö ända fram till 
1940-talet. Fram till första halvan av 1900-talet 
betade även stora renhjordar vintertid på tallhe-
darna i gränstrakterna mellan Jämtland och Me-
delpad. Skogsbränder, svedjebruk och skogsbete 
har således under tidigare århundraden hållit 
undan lav, mossa och förna på Lombäcksheden. 

Fig. 1. Svampforskare diskuterar svampfotografering 
på lavheden vid Lombäcken i september 1993. Från 
vänster : Machiel Noordeloos (Holland), Roy Watling 
(Skottland) och Mauri Korhonen (Finland). Foto Nils 
Jansson.
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Branden och kreaturens tramp blottlade kalkgru-
set för svamparnas sporer vilket gynnade bild-
ningen av fruktkroppar. 

Lombäckshedens svampar
Under fjorton botaniska svampveckor i Borgsjö 
1982–2003 har vi inventerat svampfloran vid 
Lombäcksheden. Det har varit många högtids-
stunder för en svamp- och naturvän. Totalt är 206 
marksvampar noterade på tallmon, varav 61 ar-
ter inom släktet spindlingar (Cortinarius) och 32 
rödlistade svamparter. Tyvärr finns nästan ingen 
död tallved och därför få fynd av vedsvampar vid 
Lombäcksheden. Några höga, brända tallstub-
bar indikerar brand för minst 100 år sedan. Hun-
dratals bestämda belägg av marksvampar från 
Lombäcksheden finns i olika svampherbarier. 
Under hösten 2009 inventerade jag svamp vid 
tallheden åt länsstyrelsen inom ramen för ”åt-
gärdsprogram för kalktallskogar” (Tedebrand 
2010). Håkan Lindström deltog under några 
inventeringar. Han sätter rätt namn på alla ”de 
där bruna spindlingarna” inom undersläktet 
Telamonia! Vi har under årens lopp lärt oss var 

de enskilda mycelen för sällsynta arter finns på 
tallheden. Men det märkliga är att vi varje år 
finner nya svamparter för tallheden, vilket visar 
på svårigheten att under en människas jordeliv 
göra en totalinventering av storsvampar inom ett 
geografiskt område. 

Spindlingar
Släktet spindlingar (Cortinarius) var tema vid 
första Borgsjöveckan 1982 och blir även tema 
för den femtonde Borgsjöveckan 2010. Ledande 
kännare har medverkat t.ex. Meinhard Moser 
och Tor Erik Brandrud. Bland de 61 hittills 
funna arterna av spindlingar på tallheden vid 
Lombäcken kan nämnas Cortinarius aurantio-
marginatus (mandarinspindling), C. aureofulvus 
(gyllenspindling), C. balteatus (bårdspindling), 
C. barbarorum (blåfotad fagerspindling), C. leu-
cophanes (gräddspindling), C. napus (rovspind-
ling), C. odhinii (glödspindling), C. phoeniceus 
(stor blodspindling), C. phrygianus (frygisk 
spindling, fig. 2), C. pinigaudis, C. pinophilus 
och C. serarius (blåbrun spindling).

Fig. 2. Frygisk spindling (Cortinarius frygianus) samlades av Ann-Sofie Karlsson i Lombäckshedens kalkgrus på den 
skarpa getryggen under musseronveckan i Borgsjö 1995. Akvarell Rolf Lidberg. 
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Musseroner 
Släktet musseroner i vidsträckt bemärkelse var 
tema vid Borgsjöveckan 1995 då vi hade den 
norska mykologen Gro Gulden som kursledare. 
Svamptillgången var exceptionellt god. Gro 
kunde vid sista kvällens sammanfattning på 
overhead redovisa fynd av 50 olika ”mussero-
ner” inom släktena Tricholoma (27), Lepista (5), 
Melanoleuca (4), Leucopaxillus (3), Tricholo-
mopsis (2), Calocybe (3) och Lyophyllum (6). 
Vid Lombäcksheden är 17 arter funna inom släk-
tet Tricholoma, bl.a. T. apium (lakritsmusseron). 
Under gran i mer förnarik del av tallheden finns 
typlokalen för T. dulciolens (doftmusseron), 
först insamlad år 1984 av Herbert Kaufmann. 
Den liknar sin släkting goliatmusseron (T. mat-
sutake) som dock är mer robust och har större 
sporer och basidier. Doftmusseron är funnen på 
några kalklokaler på svenska fastlandet och på 
Gotland. Heder åt Ilkka Kytövuori som i en ar-
tikel berättar om goliatmusseronen och dess när-
maste släktingar (Kytövuori 1988)!

Goliatmusseronen
Goliatmusseron finner vi under goda svampår 
dels i det mittsvenska områdets sandiga tallsko-
gar, dels i kustens hällmarkstallskogar. I ett mail 
till forskaren Erik Danell våren 2002 påpekade 
jag att goliatmusseron (Tricholoma matsutake) 
aldrig anträffats vid Lombäcksheden. Erik sva-
rade: 
”Erfarenheterna från tallhedar i Västerbot-
ten och Norrbotten tyder på att goliatmusseron 
främst finns i sura miljöer. Jag har besökt en 
lokal med matsutake norr om Mito i Japan på 
mycket sandig mark där pH i marken vid mycelet 
höll 5,6. I Nagano såg jag matsutake i sandstens-
skog där pH var så lågt som 4,3 dvs ungefär som 
i stadsskogen och Lunsen i Uppsala, där enstaka 
goliatmusseroner hittats. Den långa raden av 
surmarksarter i din lista från Lombäcksheden 
indikerar pH-mosaiker på Lombäcksheden. Min 
hypotes är alltså att lämpliga surfläckar för go-
liat bör finnas. Så den kanske dyker upp en dag”. 

På hösten samma år, den 19 oktober 2002, gjorde 
Siw Muskos vårt hittills enda fynd av goliatmus-

seron på den höga, skarpa getryggen vid Lom-
bäcksheden. Goliatmusseron har använts som 
signalart för att identifiera tallskogar på sand 
med höga naturvärden och som sannolikt under 
lång tid haft ett kontinuerligt trädskikt. Anders 
Dahlberg, Erik Danell och Lotta Risberg dis-
kuterar i en artikel om goliatmusseronen (Ris-
berg m.fl. 2004) intressanta aspekter på mykorr-
hizasvampars sporspridning, myceltillväxt och 
skoglig kontinuitet. 

Släktet Lyophyllum
Vid mykologihelgen i Göteborg nyligen höll 
svampforskaren Henrik Sundberg ett fas-
cinerande föredrag om släktet Lyophyllum med 
titeln ”Finns Hon–shimeji, Lyophyllum shimeji, 
i Sverige?” Det framkom under föredraget att 
japaner med stor förtjusning äter och odlar en 
tuvskivling som står nära vår Lyophyllum de-
castes. DNA-studier visar att vår ”tallheds-de-
castes” är identisk med japanernas ”shimeji”. Se 
Henrik Sundbergs artikel på s. 11 i detta num-
mer. Fyra arter inom det taxonomiskt trassliga 
släktet Lyophyllum är samlade och identifierade 
på sandheden vid Lombäcken. Deras veten-
skapliga namn anges här enligt de nya standard-
verket Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt 
2008): mörk tuvskivling (Lyophyllum decastes 
var. decastes), L. deliberatum (= infumatum), 
röktuvskivling (L. fumosum) och mjölsvärting 
(L. semitale). Den sällsynta onyxmusseronen 
(Rugosomyces onychinus) visar sig under goda 
svampår i pilgrimsledens vägkanter.

Riskor, trådingar och fränskivlingar
Det har under årens lopp samlats 11 olika riskor 
under tall och gran vid Lombäcksheden. Blek 
fransriska (Lactarius aquizonatus) och läcker 
riska (L. deliciosus) växer rikligt i vägkanterna. 
Tallriska (L. musteus) finns både i vägkanter 
och ute på heden. Den är annars typisk för sura 
sandtallhedar i det mittsvenska området och 
trivs även i kustens hällmarksskogar och har 
alltså samma ekologi som goliatmusseronen. I 
torr miljö och under små gråalar i vägkanterna 
växer stor alriska (L. lilacinus) som annars vill 
ha blötare omgivning i strandzoner. I pilgrimsle-
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dens vägkanter med kalkgrus trivs även många 
svårbestämda arter av trådingar t.ex. Inocybe 
jacobi och fränskivlingar t.ex. liten kakaofrän-
skivling (Hebeloma circinans, fig. 3).

Vaxskivlingar
Den största rariteten på heden är rosaskivig vax-
skivling (Hygrophorus calophyllus), insamlad 
och fotograferad av Siw Muskos (fig. 4). En 
värdepyramid över kalktallhedens svamparter 
bör kanske ha denna vackra svamp i toppen. 
Det är få mykologer förunnat att få se den un-
der jordelivet! Rosaskivig vaxskivling håller 
till i den eroderade vägkanten där vi även finner 
slemringad vaxskivling (H. gliocyclus). I de mer 
humusanrikade delarna av tallheden där granen 
kommit in växer grupper med slöjvaxskivling 
(H. purpurascens). Den påminner om den van-
liga beska vaxskivlingen (H. erubescens) men är 
mildare i smaken och har ett ulligt hylle (slöja) 
mellan hatt och fot. Slöjvaxskivling är en karak-
tärsart i gamla, fina kalkbarrskogar i mittsvenska 

kambrosilurområdet men vi ser den även i van-
liga, örtrika granskogar.

Andra spännande fynd
Det har blivit många spännande fynd under 
årens lopp vid Lombäcksheden. Skålsvampen 
Pustularia patavina är kalkgynnad, insamlad på 
heden och ny för landet. Belägg finns i Köpen-
hamn (C). Den bildar troligen mykorrhiza, en-
ligt kännaren Karen Hansen vid Naturhistoriska 
Riksmuseet. Holländaren Machiel Noordeloos 
har vandrat över Lombäcksheden, samlat och 
bestämt rödskivlingen Entoloma venosum, ny 
för landet. Belägg finns i Stockholm (S). En an-
nan holländare, Eef Arnolds, identifierade en 
vacker kollekt från en brandplats på tallheden 
till brandbitterskivling (Gymnopilus odini). 
Belägg finns i Wijster (W). Den beskrevs ur-
sprungligen som Agaricus odini av Elias Fries 
från Odens kulle vid gamla Uppsala högar. Den 
är känd från ett 10-tal svenska lokaler och fördes 
upp på svenska rödlistan 2005. Vid mykolo-

Fig. 3. Liten kakaofränskivling (Hebeloma circinans) i en grusig vägkant vid Lombäcksheden, 1997-09-27. Foto Siw 
Muskos.
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giveckan i Härjedalen 2006 samlades den även 
i hedartad fjällbjörkskog (brandplats?) på kalk-
fjället Torkilsstöten.
Längs skogsvägen vid Lombäcksheden finner 
vi ibland den kalkgynnade svampen gelétrat-
ting (Tremiscus helvelloides; tidigare Guepinia 
helvelloides). Arten har länge varit känd i trak-
ten. I Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) 1944, s. 
434–435, skriver den kunnige mykologen Einar 
Ingelström: 
”Ett märkligt svampfynd insändes den 7 sep-
tember i år till undertecknad på Svenska Dag-
bladets svamprådgivning. Det var en vacker 
samling av gelétratting (Guepinia helvelloides) 
som enligt avsändaren, ingenjör A. Sigfridsson, 
Essvik, vuxit på en fuktig plats bland barkbitar 
i vedgården vid Essviks sulfitfabrik söder om 
Sundsvall. Detta är första säkra fyndet av denna 
gotlandsart på svenska fastlandet”. 

I följande nummer av SBT skriver en annan av 
dåtidens främsta mykologer, Bengt Cortin: 

”Einar Ingelström redogör i förra numret av 
denna tidskrift för fynd av Guepinia helvelloi-
des vid Essviks fabrik i Medelpad. Emellertid 
erhöll jag några veckor dessförinnan vackra 
exemplar från fru Ingeborg Pehrsson som fun-
nit sex fruktkroppar av denna art i Ocke by, 
Mörsil socken,Jämtland redan den 20/8 1944. 
Ett beläggsexemplar har överlämnats till Riks-
museets botaniska avdelning”.

Ett eldorado för färgsvampar
Svampfärgning av ullgarn har blivit allt popu-
lärare. Numera finns även en fin bok om 
svampfärgning av Hjördis Lundmark och Hans 
Marklund med uppgifter om de flesta
färgsvamparna (Lundmark & Marklund 2009). 
Tallhedar hyser under goda svampår ett överflöd 
av lämpliga färgsvampar främst inom släktena 
spindlingar och taggsvampar. Siw Muskos skör-
dar årligen stora mängder färgsvamp vid Lom-
bäcksheden. Hon vet exakt var mycelen finns 
och har t.ex. fem olika växtplatser på tallheden 

Fig. 4. Rosaskivig vaxskivling (Hygrophorus calophyllus) i en grusig vägkant vid Lombäcksheden, 2008-09-20. Foto 
Siw Muskos. 
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för tallgråticka (Boletopsis grisea). Självklart 
lämnar hon alltid kvar några fruktkroppar för 
sporspridningens skull!

Matsvampar
Finland är de karga, nordliga tallhedarnas ”hem 
på jorden”. Finska forskare har publicerat många 
initierade rapporter om tallhedarnas vedsvampar 
och marksvampar bl.a. i artikeln ”Macrofungi 
of oligotrophic Scots pine forests in northern 
Finland” (Väre m.fl. 1996). Här redovisar de 
totalt 207 svamparter inklusive vedsvampar, 
varav 35 arter inom släktet spindlingar från 14 
olika tallhedar. De finska mykologerna gör även 
beräkningar över skörden av olika matsvam-
par på tallhedarna. Pepparriska (Lactarius ru-
fus), sandsopp (Suillus variegatus), storkremla 
(Russula paludosa) och tegelkremla (Russula 
decolorans) svarade för 75 procent av skörden 
på de undersökta tallhedarna. Intressant är även 
påpekandet i den finska artikeln att renbetet på 
tallhedarna i norra Finland ger markblottor som 
stimulerar bildningen av svamparnas frukt-
kroppar. Bland matsvampar på Lombäcksheden 
kan nämnas läcker riska (Lactarius deliciosus) 
och smörsopp (Suillus luteus) som mest finns i 
vägkanterna medan rödbrun stensopp (Boletus 
pinophilus), tallsopp (Leccinum vulpinum) och 
riddarmusseron (Tricholoma equestre) mest 
håller till ute i lavklädda delar av tallheden. 

Rariteterna trängs i vägkanternas 
kalkgrus
Idag är skogsbrand, svedjebruk och skogsbete 
borta från Lombäcksheden. Under besöken 
1982–2009 har vi noterat att många sällsynta 
och rödlistade marksvampar idag mest bildar 
fruktkroppar i kanten av pilgrimsleden som går 
rakt genom heden. En järnskodd ”vägsladd” står 
i vägkanten på tallheden. Man har med några års 
mellanrum jämnat till skogsvägen och ”sladdat 
bort” plantor av björk, sälg och tall i vägkanter-
na. Denna markerosion har rört om i kalkgruset 
och gynnat fruktkroppsbildning hos marksvam-
par. Det märkliga är alltså att de sällsyntaste 
marksvamparna trängs i vägkanternas kalkgrus 
och inte ute i de allt tjockare förnaskikten ute på 

tallmon. Detta är en motsvarighet till ängssvam-
parna, som idag tränger ihop sig på de sista små 
plättarna med någorlunda välhävdade ängar. På 
en sträcka av bara cirka 100 meter har vi under 
årens lopp gjort många spännande svampfynd i 
den grusiga vägkanten vid Lombäcksheden bl.a. 
rosaskivig vaxskivling och liten kakaofränskiv-
ling (tabell 1).Under goda svampår aktiveras 
mycelen och fruktkroppar bildas på samma stäl-
len i vägkanten år efter år. I skogen intill växer 
äldre tallar och yngre granar i ett allt tjockare 
förnaskikt och där visar sig mest ”triviala svamp-
arter”. En del av de sällsynta och rödlistade 
svamparna finner vi även ute på tallmon längs 
upptrampade djurstigar och i naturliga erosions-
blottor samt i partier som tidigare brunnit hårt 
t.ex. på den höga Getryggen som fortfarande 
bara har ett tunt lavskikt ovan sanden. Ungdo-
mar som kör motocross i grustaget ”svarvar sig” 
ibland över tallheden vilket även ger värdefull 
erosion och markblottor!
Trettio års inventeringar vid Lombäcksheden 
visar att många av tallhedens marksvampar nu-
mera söker en sista hemvist i grusiga, eroderade 
vägkanter. I södra delen av Sverige har Mikael 
Jeppson, Kill Persson m.fl. i artiklar och före-
drag visat hur den speciella svampfloran och an-
nan mångfald i sandhedar och sandskogar hotas 
av brist på störning.

Svamparnas och naturens rop på 
hjälp
En ”förgraning” sker idag över stora skogsare-
aler i vårt land och är en av orsakerna till att 
allt fler av den magra sandiga tallhedens arter 
hamnar på rödlistan. Vid den sista inventerin-
gen 2009 (30 september) stod alla de praktfulla 
och rödlistade svamprariteterna som i givakt i 
vägkanterna på kalkheden. Jag kunde för mitt 
inre sinne höra naturens och svamparnas rop på 
hjälp:
”Här står vi och trängs i de grusiga vägkan-
terna därför att vår livsmiljö ute på heden blivit 
sämre och sämre för varje decennium. Hjälp oss 
genom att bränna bort mossor, kråkris och barr-
förna ute på heden. Då slipper vi kvävas av allt 
tjockare humusskikt, kan bilda fruktkroppar om 
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Tabell 1. 
Ett urval ovanliga eller rödlistade svampar i grusiga vägkanter på Lombäcksheden, längs en sträcka av ca 100 
m. Noteringar gjorda 1982 – 2009. Arter som påträffades 2009 anges med *. Vetenskapliga namn enligt Funga 
Nordica (Knudsen & Vesterholt 2008). Hotkategorier enligt Rödlistan 2010 (Gärdenfors 2010). 

Albatrellus subrubescens, lammticka *, VU
Clavariadelphus truncatus, flattoppad klubbsvamp *, NT
Cortinarius aureofulvus, gyllenspindling*, VU
Cortinarius barbarorum, blåfotad fagerspindling*, VU
Cortinarius phrygianus, frygisk spindling *, NT
Cotylidia undulata, trumpetskinn *
Cystodermella cinnabarina, cinnoberröd grynskivling *
Entoloma neglectum, blek navelrödling *
Hebeloma circinans, liten kakaofränskivling
Hebeloma velutipes
Hydnellum aurantiacum, orange taggsvamp *, NT
Hydnellum auratile, brandtaggsvamp *, VU
Hydnellum ferrugineum, dropptaggsvamp *, NT
Hydnellum peckii, skarp dropptaggsvamp *
Hygrophorus calophyllus, rosaskivig vaxskivling, EN
Hygrophorus discoideus, diskvaxskivling
Hygrophorus gliocyclus, slemringad vaxskivling, VU
Inocybe jacobi
Inocybe leucoblema
Lactarius aquizonatus, blek fransriska *
Lactarius deliciosus, läcker riska *
Lactarius lilacinus, stor alriska, *
Lactarius musteus, tallriska *, NT
Rhodocybe hirneola, glansrussling
Rugosomyces onychinus, onyxmusseron, NT
Russula roseipes, rosenfotskremla
Sarcodon glaucopus, blåfotad taggsvamp, VU
Sarcodon scabrosus, skrovlig taggsvamp *, NT
Sarcodon squamosus, motaggsvamp *, NT
Tricholoma focale, kråsmusseron *

hösten, sprida våra sporer och föröka oss igen. 
När omsättningen i marken ökar efter branden 
så växer även tallarna bättre. Vad väntar ni på?”

Förslag till åtgärder
Högre, och inte lägre, anslag till naturskydd be-
hövs för att minska förlusten av biologisk mång-
fald. Alla de arter som är bundna till gammal 
tallskog skulle gynnas om fler lokaler med detta 
habitat överfördes till lagskyddade områden. 

Naturvårdsverkets skötselanslag bör även höjas 
för att bl.a. möjliggöra olika former av skötsel 
t.ex. ökad naturvårdsbränning i skyddade om-
råden. Det är välkänt bland skogliga produk-
tionsforskare att tallen växer bättre än gran på 
hedmarker. Kråkbär kommer in på tallmarker 
som inte bränns och avsöndrar giftiga ämnen 
som tar död på tallplantor och kanske även ska-
dar mikrolivet i marken och svamparnas mycel. 
Därför talar både miljö- och produktionsargu-
ment för ökad hyggesbränning av tallmarker 
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(Nilsson & Wardle 2005). Önskvärt vore även 
minskade stammar av älg och hjortdjur. Det 
skulle gynna inte bara tall, utan även asp, sälg 
och andra lövträd som hyser en rik biologisk 
mångfald. Nuvarande satsning på intensivskogs-
bruk med ökad kvävegödsling och utdikning av 
svensk natur är förödande för många skogsarter 
och bör snarast avbrytas. Under allra senaste 
åren har alternativ till kalhyggesbruket blivit 
allt hetare i skogsdebatten. Det borde nu vara 
dags att i lag tillåta sådana alternativ och att sti-
mulera olika former av kontinuitetsskogsbruk! 
De få återstående värdefulla kontinuitetssko-
garna borde snarast inventeras och skyddas.

Naturvårdsbränning vid Lombäcks-
heden
Brandrök kommer återigen att stiga mot himlen 
över Lombäcksheden! Brandexperten Tomas 
Rydkvist och hans brandteam naturvårdsbrän-
ner sommaren 2011 en del av heden. Önskvärt 
vore fortsatta inventeringar och någon form av 
miljöövervakning under kommande decennier. 
Den intressanta frågan är nämligen om onyx-
musseron, rosaskivig vaxskivling, blek frans-
riska och liten kakaofränskivling sprider sig ut 
i den av elden blottlagda grusbädden och bildar 
sina vackra fruktkroppar som i forna dar.

Tack till svampvänner
Ett stort tack till alla svampvänner från när 
och fjärran som under trettio års tid satt namn 
på knepiga svamparter vid Lombäcksheden i 
Borgsjö. Jag har, med visst bistånd av Håkan 
Lindström och Siw Muskos, sammanställt en 
kommenterad rapport på uppdrag av länssty-
relsen i Västernorrland om svampfloran vid 
Lombäcksheden och Harrån (Tedebrand 2010). 
I rapporten finns även uppgifter om andra fina 
kalktallskogar i mittsvenska området (Jämtlands 
och Västernorrlands län) och lite grand om de-
ras svampflora. Gamla tallskogar på kalksten i 
Jämtland och på norra delen av ön Alnö uppvisar 
många sällsynta och rödlistade marksvampar. I 
rapporten redovisas även spännande svampfynd 
i tallskogar på sanddyner och skalgrus längs ha-

vet. Rapporten finns tillgänglig bl.a. på Sunds-
valls Mykologiska Sällskaps hemsida [www.
myko.se]. 
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Årets utgåva av den norska tidskriften Agarica har sett dagens ljus. Som vanligt innehåller den en rad 
intressanta artiklar med fokus på norsk mykologi. Några exempel på spännande uppsatser : 

Dag Holtan och Perry Larsen presenterar en studie kring marklevande storsvampar som indikato-
rer på unika tallskogar på norska Vestlandet och Geir Gaarder och Tom Hellik Hofton redovisar 
vedbeboende svampar på tall i Möre og Romsdal. Leif Ryvarden skriver om basidiomyceter på 
drivved i nordligaste Norge och Johan Mattson, Anne-Chatrine Flyen ocn Maria Nuñes redovisar 
studier kring vednedbrytande svampar på kulturminnesmärkta träbyggnader på Svalbard. En ar-
tikel ägnas diversiteten hos svampar som bildar mykorrhiza med ormrot (Bistorta vivipara) och 
ett mera teoretiskt resonemang förs i uppsatsen ”Predikasjonsmodellering av storsoppers utbre-
delse i Norge, basert på herbariemateriale – potensial og begrensninger” (av Anders Wollan, Vegar 
Bakkestuen, Håvard Kauserud, Gro Gulden). Ett antal artiklar rapporterar nyligen gjorda norska 
fynd av svampar nya för (eller återfunna i) Norge, Skandinavien eller Europa: Cortinarius humicola, 
Entoloma scabiosum, Lycoperdon subcretaceum, Xerotrema megalospora, Anthracobia rehmii etc, etc. 

Beställ ditt eget exemplar och läs själv! Kontakta Jan Nilsson (se sid. 61)!  
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En kejsarskivlings uppgång och fall

 jÖrgEn jEppSon & mikaEl jEppSon

Inledning
Kejsarskivling (Catathelasma imperiale) är en 
rödlistad (VU; Gärdenfors 2010) och lätt iden-
tifierbar skivling som indikerar gamla, betade 
barrskogar. Den bildar mykorrhiza med gran 
och tall och förekommer i Sverige från Västra 
Götaland i söder, norrut till mellersta Norrland. 
I sydligaste och nordligaste Sverige finns inga 
kända fynd (fig. 1). Ute i Europa är den sällsynt 
och har en utbredning som är koncentrerad till 
barrskogar i bergsområden. Nitare (2000) har ett 
utmärkt foto av den där dess kraftiga ring syns 
tydligt. Hela svampen är kraftig och kompakt. 
Nedan presenteras ett fynd av arten som gjordes 
hösten 2008 i en granskog i anslutning till en 
mindre bäck i naturreservatet Valdalsbergen i 
Hjärtums socken i Bohuslän (Lilla Edets kom-
mun). Markvegetationen på växtlokalen är gans-
ka gles med övervägande nakna barrmattor men 
längs en närbelägen bäck frodas myskmadra, 
skogsbingel, sårläka och blåsippa vilket tyder på 
att marken är basisk, troligen influerad av grön-
stensgångar i den omgivande granitberggrunden. 
Svampen har ytterligare ett par växtplatser inom 
reservatet (M. Jeppson opublicerat och Artpor-
talen). 

Abstract
Rise and fall of a Catathelasma imperiale.
Many wood-inhabiting fungi produce persistent, perennial fruitbodies whereas most agarics have 
ephemeral sporocarps lasting from just hours up to a few days and in some cases even several 
days. In this report a finding of Catathelasma imperiale in a coniferous forest in South Sweden is 
presented. The fruitbody was young and unexpanded when first detected. The fruit-body develop-
ment was documented with photos in situ taken at regular intervals until the fruit-body decayed 
(after approximately 30 days). The fruit-body development and the sporulation period may thus 
have been relatively long in comparison with other ephemeral agarics. Observations of fruit-body 
development using digital photos is encouraged and contributions will be published in this journal 
or on the website of the Swedish Mycological Society [www.svampar.se].  

Fig. 1. Känd utbredning av Catathelasma impe-
riale (kejsarskivling) i Skandinavien. Källa: Nitare 
(2000) och Norwegian Mycogical Database.
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A. Ung fruktkropp vars hatt ännu inte börjat öppna sig (2008-09-27). 

B. 7 dagar. Hatten har precis börjat öppna sig och hyllet som täckt skivorna börjar spricka upp längs hattkanten för 
att bilda en ring på foten (2008-10-04). 

SVAMPPRESENTATION
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Fig. 2. Catathelasma imperiale (kejsarskivling). Bohuslän, Hjärtum, Valdalsbergens NR, 2008-09-27 – 2008-10-25. 
Alla foton J. Jeppson. 
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C. 15 dagar. Fruktkroppen är fullt utvecklad och sporproduktionen igång (2008-10-12).

D. 21 dagar. Fruktkroppen fortfarande tämligen intakt (2008-10-18).
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Fruktkroppsutveckling
Ett flertal vedsvampar bildar hårda, motstånds-
kraftiga, fleråriga fruktkroppar som produce-
rar nya hymenielager varje säsong (jfr Jeppson 
2007a). De flesta hattsvampar är kortlivade 
fruktkroppar som snabbt förstörs efter spormog-
naden. Extrema exempel finns bland bläcksvam-
parna (Coprinus s. l.), där vissa arters fruktkrop-
par kulminerar inom några timmar. Köttiga och 
mjuka svampfruktkroppar är i regel kortlivade 
medan däremot mycelet som bildar dem lever 
vidare, dvs.  själva svamporganismen är nor-
malt mångårig. Fruktkroppsutvecklingen hos 
den mjukköttiga och sköra silkesslidskivlingen 
(Volvariella bombycina) illustrerades av Jeppson 
(2007b). I en bildserie visades en grupp frukt-
kroppar från det att de först kom fram tills dess 
att de fallit samman (efter 12 dagar) och efter-
hand övergått i en ruttnande, oformlig massa 
(efter 19 dagar). Sporproduktionen torde ha för-
siggått under en dryg vecka (dag 2–10), under 

den tid då hatten kan antas ha varit mer eller 
mindre utbredd och skivorna exponerade. 
Hos kejsarskivlingen finner vi en fast, köttig och 
robust, givetvis ettårig fruktkropp, som enligt 
våra observationer i Valdalsbergen verkar ha 
en lång livslängd och därvid en sporulationspe-
riod om två till tre veckor. I samband med fyn-
det i Valdalsbergens NR följdes svampen under 
ca fyra veckor och vi kan här presentera några 
bilder som visar fruktkroppens utveckling (fig 
2A-E). Då den först påträffades den 27 septem-
ber, var den på tillväxt och måste synts ovan jord 
i flera dagar. 

Efterlysning
Den som har gjort observationer av kejsarskiv-
lingen eller följt andra arters fruktkroppsutveck-
ling uppmanas att höra av sig till SMT-redak-
tionen. Inför höstens svampsäsong efterlyser 
vi observationsserier av denna typ. Välj gärna 
någon art du har i din närmaste skog eller på din 

E. 28 dagar. Fruktkropp i förfall. Hatten sjunker ihop och en föruttnelseprocess har inletts. Sporproduktionen torde 
ha upphört (2008-10-25).
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tomt och dokumentera med regelbundna foto-
grafier, från nyuppkommen svamp till nedgång 
och förfall. Maila dina bilder med kommentarer 
till jeppson@svampar.se. Redaktionen samman-
ställer och publicerar bildserier i SMT eller på 
hemsidan [www.svampar.se].   
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Minnet av mykologiveckan i Halland hösten 
2009 har väl vid det här laget börjat blekna bort 
nu när alla fynd är registrerade. Vi som arran-
gerade veckan gick, som de flesta arrangörer 
före oss har gjort, och oroade oss för svamptill-
gången. Sommaren verkade först lovande med 
en hel del regn, men när vi veckorna före dagen 
D tittade på väderprognoser, som lovade uppe-
hållsväder, sol och blåst dag efter dag, blev det 
pirrigt i magtrakten. Efter de första dagarna stod 
det dock klart att det fanns svamp, även om till-
gången inte var överdådig. En handfull lokaler 
var alltför torra och speciellt betesmarkernas 
funga var påver. 

Hur blev resultatet? 
Jo, 758 olika arter insamlades och kunde 
bestämmas säkert till art. Av dessa samlades 
304 arter endast på en lokal vardera, 560 arter 
på mindre än fem av de 45 besökta lokalerna. 27 

Resultat av Mykologiveckan 2009 
i Nissaström, Halland

 gunilla hEdEråS

arter samlades på 20 eller fler lokaler och de tre 
arterna Laccaria amethystina (ametistskivling), 
Paxillus involutus (pluggskivling) och Russula 
ochroleuca (senapskremla) på 32 lokaler var-
dera. Totalt registrerades 3221 fynduppgifter. 
En handfull kollekter ligger dock fortfarande 
obestämda hos olika experter. 

Påträffades rödlistade arter? 
Ja, 39 rödlistade arter enligt 2005 års lista 
(Gärdenfors 2005) noterades. Av dessa är 4 ar-
ter klassade som EN, dvs. starkt hotade: Cor-
tinarius pseudovulpinus (liten rävspindling), 
Phellodon confluens (grå taggsvamp), Ramaria 
fennica (lilafotad fingersvamp) och Scleroderma 
cepa (rödbrun rottryffel). De två sistnämnda 
in-samlades på två lokaler. Ytterligare 5 arter 
tillhör kategorin VU, sårbara: Boletus pulveru-
lentus (bläcksopp), Hapalopilus salmonicolor 
(laxticka), Hygrocybe ingrata (rodnande lutvax-

Fig. 1.  Entoloma serrulatum (naggnopping). Halland, Eftra sn, Stensjöstrand NR, 2009-09-17, leg. & det. T. Knutsson. 
Foto M. Jeppson.
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skivling),  Multiclavula mucida (vedlavklubba) 
och Octavianina asterosperma (lövtryffel). An-
talet arter klassade som NT, missgynnade är 30 
stycken. Dessutom kan konstateras att två arter 
sannolikt är nya för Sverige: Conocybe alborad-
icans och Coprinopsis cinereofloccosa. Hur 
många arter som är nya för Halland går ej att 
säga eftersom det inte finns någon hallandslista 
än.

Behövde vi oroa oss? 
Nej, nog var det onödigt med det här resultatet. 
Det totala antalet registrerade fynd var visserli-
gen inte så imponerande, men antalet arter var 
desto bättre, liksom antalet rödlistade arter.

Tack
Så ett stort TACK till alla deltagare i mykolo-
giveckan, som genom sitt engagerade arbete i fält 
har bidragit till kunskapen om Hallands funga. Re-
sultatet har rapporterats till Artportalen. Vidare 
har en digital rapport (Hederås 2010) gått till 
Länsstyrelsen i Hallands län och till samtliga 

deltagare i mykologiveckan. Rapporten kan lad-
das ned från SMF:s hemsida. 
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Fig. 2. Lentinellus cochleatus (trattmussling). Halland, Slättåkra, Spenshult NR, 2009-09-17, leg. & det. A. Molia & L. 
Walter. Foto A. Molia.
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Den 28 april i år presenterade ArtDatabanken 
en ny rödlista och med den en reviderad och 
upp-daterad lista över hotade svampar i Sverige 
(Gärdenfors 2010). Det är den femte rödlistan 
för svampar som tagits fram sedan 1990, eller 
den sjätte om man räknar med listan över ho-
tade svampar i skog från 1984 (tab. 1). Nu är 
746 svamparter rödlistade. Antalet rödlistade 
arter har gradvis ökat sedan de första listorna. I 
jämförelse med den senaste från 2005 (632 ar-
ter) har 36 arter avförts och 150 arter tillkommit 
(fig. 1). Förändringarna är framförallt en följd av 
förbättrat kunskapsläge om arternas taxonomi, 
ekologi, förekomst och utbredning i landet och 
beror alltså inte på förändringar av det verkliga 
tillståndet för arterna. Inte minst har alla obser-
vationer och ekologiska uppgifter som SMF:s 
medlemmar under årens lopp bidragit med varit 
ytterst värdefulla. 
Vi sammanfattar här resultatet och presenterar 
i vilka miljöer de rödlistade arterna finns, lite 
om vilka åtgärder som behövs för att förbätt-
ra deras situation samt vad rödlistning innebär 
och hur arbetet att ta fram rödlistan har gått till. 

Den nya Rödlistan har 746 svampar 
 andErS dahlbErg, miChaEl krikorEv, karEn hanSEn, 
 Stig jaCobSSon, mikaEl jEppSon, tommy knutSSon, 
 Sonja kuoljok, karl-hEnrik larSSon, bjÖrn nordén, 
 johan nitarE, Sigvard SvEnSSon & jan-oloF tEdEbrand

Namnsättningen följer den som används i Funga 
Nordica (Knudsen & Vesterholt 2008) och i The 
non-lichenized ascomycetes of Sweden (Eriks-
son 2009).

Baseras på internationella kriterier
Rödlistning är ett internationellt system som 
den internationella naturvårdsunionen sedan 
1960-talet har utvecklat för att identifiera vilka 
arter som håller på att minska så pass mycket, 
eller är så ovanliga, att de på sikt riskerar att 
försvinna (IUCN 2010). Rödlistningsbedömn-
ingar kan göras på såväl global som kontinen-
tal och nationell nivå. För svampar finns det 
dock ännu bara rödlistor på nationell nivå men 
det finns faktiskt rödlistor för svamp i 33 euro-
peiska länder och dessutom i Japan och på Nya 
Zeeland (Dahlberg m.fl. 2010). Under 2010 
kommer även Finland och Norge att publicera 
uppdate-rade rödlistor för bl.a. svampar [www.
artsdatabanken.no]. I Danmark uppdateras 
rödlistan för svamp kontinuerligt [www2.dmu.
dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/pro-
jekter/redlist/redlist.asp].

Abstract
The 2010 Red List of Swedish Species contains 746 species of fungi. 
The new Red List that was recently presented by the Swedish Species Information Centre  (Gärden-
fors 2010) includes 746 species of fungi considered to be threatened. Compared to the previous 
Red List published in 2005, 36 species have been down-listed whereas 150 species have been 
added, thus the list has increased by 114.  The changes are above all due to increased knowledge of 
taxonomy, ecology and distribution. In the present paper members of the Species Specialist Group 
for Fungi 2006 – 2010 summarize the background and results of the red-listing process and present 
the habitats in which the red-listed species occur.    

SVAMPPRESENTATIONSvensk Mykologisk Tidskrift 31 (2): 37–47 2010



38 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 31:2 (2010)

Tab. 1. Sammanställning över alla svenska 
hot- och rödlistor över svamp och hur 
många arter de behandlar.

Tab. 2. Naturvårdsverket arbetar sedan några år tillba-
ka i samverkan med landets länsstyrelser med ca 200 
åtgärdsprogram för ett urval av omkring 400 prio-rit-
erade hotade arter och miljöer. Sjutton av dessa är åt-
gärdsprogram för svampar. Dessutom uppmärksammas 
hotade avmparter i åtgärdsprogrammen för kalktallsko-
gar, skyddsvärda träd och sandstäpp. För de flesta av 
dessa finns innehållsrika rapporter om arternas kun-
skapsläge och förslag på åtgärder för att stärka deras 
populationer i Sverige. Mer information om åtgärdspro-
grammen för hotade arter finns på Naturvårdsverkets 
hemsida [www.naturvardsverket.se] och här kan även 
rapporterna för de olika arterna laddas ner gratis (un-
der Naturvårdsverkets webbokhandel). 

* - åtgärdsprogram inte faställt ännu
(1) Omfattar blårödling (Entoloma bloxamii), fager vax-
skivling (Hygrocybe aurantiospelndens) och praktvaxskiv-
ling (Hygrocybe splendidissima).
(2) Omfattar djävulssopp (Boletus satanas), sötdof-
tande spindling (Cortinarius suaveolens) och blomspind-
ling (C. odoratus). 
(3) Omfattar lundtaggsvamp (Sarcodon joides), lilaköt-
tig taggsvamp (S. fuligineoviolaceus), sammetstaggsvamp 
(S. martioflavus), slät taggsvamp (S. leucopus), bröd-
taggsvamp (S. versipellis), bitter taggsvamp (S. fennicus), 
skrovlig taggsvamp (S. scabrosus), blåfotad taggsvamp (S. 
glaucopus) och koppartaggsvamp (S. lundellii). 

SVAMPPRESENTATION
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Bättre kunskap
Med åren har rödlistan kommit att 
baseras på allt bättre kunskap. Tyd-
ligare kriterier har successivt gjort 
det lättare att identifiera åtgärds-
behov och att prioritera önskvärda 
naturvårdsåtgärder. Samtidigt är det 
viktigt komma ihåg att en rödlista 
i sig inte innebär en prioritering av 
olika arters naturvärde. Numera är 
rödlistan väl etablerad och använd 
inom naturvården. Den ingår i de 
svenska miljömålen och används 
t.ex. i Skogsstyrelsens definition av 
nyckelbiotoper och tillämpningar 
av skogsvårdslagens § 30, liksom 
i konsumentguider över vilka fis-
kar man bör undvika att köpa. På 
senare år har Naturvårdsverket till-
sammans med landets länsstyrelser 
utarbetat åtgärdsprogram för bl.a. 
29 rödlistade svampar som bedöms hotade på 
Europanivå, där Sverige har en betydande andel 
av artens europeiska population och där åtgärder 
bedöms göra nytta (tab. 2). Programmen innefat-
tar inventeringar och innehåller förslag till sköt-
sel, reservatsbildning och andra åtgärder som 
kan förbättra tillståndet för arterna i Sverige.

Fångar upp både vanliga och ovan-
liga arter
Vid rödlistning går man först igenom alla arter 
och avgör om det med hänsyn till kunskapsläget 
är möjligt att göra en bedömning av hotstatus. 
Om så är fallet prövas i nästa steg om arterna har 
livskraftiga populationer eller uppfyller IUCN:s 
kriterier för att bli rödlistade. De svamparter 
som fångas upp av rödlistan är:

1) alla vanliga arter som minskar med 
>15% över 10–50 år (se nedan), 

2) mindre vanliga svampar där det räcker 
med att vi kan konstatera att de kontinu-
erligt minskar eller 

3) arter som är extremt ovanliga även om 
det inte går att bedöma om de minskar 
(fig. 2).  

Inför rödlistan 2010 har alla Sveriges ca 
5000 storsvampsarter behandlats. För ca 
1500 konstaterades kunskapsläget vara 
alltför bristfälligt eller taxonomin vara så 
pass oklar att de inte granskades närmare. 
De resterande arterna bedömdes närmare 
och 746 av dessa konstaterades alltså upp-
fylla kriterierna för att bli rödlistade. 

Fig 1. Rödlistekategorier för de 746 svampar som är med i 2010 
års rödlista. 

Fig 2. Svampar kan rödlistas utifrån fyra olika orsaker : a) Vanliga arter 
som minskar med mer än 15% över 10 – 50  år (se text; kriterium 
A), b) arter med liten utbredning som minskar och är fragmenterade 
(kriterium B), c) arter med små populationer som har en fortgående 
minskning (behöver inte kunna kvantifieras, kriterium C) samt d) arter 
som har en mycket liten eller geografiskt starkt begränsad population 
(kriterium D). Skälen för rödlistningen, kriterierna, anges som bokstäver 
(A-D) efter rödlistningsklassen CR-VU i rödlistan. N = populations-
storlek.
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Drygt en tredjedel av rödlistans svampar är 
mykorrhizasvampar, en tredjedel är vedlevande 
och en femtedel är förnalevande svampar (fig. 
3). För 5 % av de rödlistade arterna, t.ex. mån-
ga ängssvampar, vet vi fortfarande inte vilket 
levnadssätt de har, om de lever i någon form 
av symbios, är saprotrofa eller möjligen parasi-
tiska. I barrskog finns det ungefär lika många 
vedlevande som mykorrhizabildande rödlistade 
svampar medan det i ädellövskog är förhållande-
vis fler mykorrhizasvampar som är rödlistade.

Flest rödlistade arter i södra Sverige…
Götaland har betydligt fler rödlistade arter 
(minst 633) än Norrland (minst 363) (fig. 4). Det 

beror inte på att granskningen varit mindre 
noggrann i norra Sverige utan på att na-
turen är mer variationsrik i södra Sverige 
och därför har en större artrikedom. Över 
300 av de rödlistade arterna förekommer 
i ädellövskog och 240 arter bara i sådan 
miljö. Omkring 270 mykorrhizabildande 
och vedlevande rödlistade svampar är as-
socierade till ek och bok och ca 140 av 
dessa återfinns bara på dessa trädslag (fig. 
5). En del av dessa arter har sin huvud-

sakliga förekomst i centrala eller södra Europa, 
men rödlistas i Sverige för att de just här mins-
kar eller är mycket ovanliga. Samtidigt är andra 
nemorala rödlistade svamparter mycket ovan-
liga eller minskande i stora delar av Europa och 
kan ha en betydande del av sina populationer i 
just Sverige, t.ex. saffransticka (Hapalopilus 
croceus, CR). Saffranstickan har dock troligen 
sina starkaste förekomster i det nemorala euro-
peiska Ryssland.

…och 9 av 10 är skogslevande
Majoriteten av Sveriges alla kända svamparter är 
knutna till skogsmiljöer och det är därför inte så 
konstigt att närmare 9 av 10 rödlistade arter åter-
finns här. Hälften av de rödlistade skogslevande 
svamparterna finns i barrskog och hälften är knut-
na till ädellövträd, framförallt ek och bok (fig. 5). 
Många av de barrskogslevande arterna har sin hu-
vudsakliga förekomst i Norrland och i viss mån i 
Svealand (fig. 6).

Rödlistas främst på grund av mins-
kande populationer 
En tredjedel av rödlistans svampar är fortfarande 
förhållandevis vanliga och spridda i Sverige, 
t.ex. tallticka (Phellinus pini) och violspindling 
(Cortinarius harcynicus). Båda rödlistas (NT) 
som följd av att deras miljöer har minskat med 
mer än 15 % de senaste 50 åren och fortsät-
ter att minska (fig. 7). Hälften av de rödlistade 
svamparterna, t.ex. slöjröksvamp (Lycoperdon 

Fig 3. Tårtdiagram som visar vilka levnadssätt 
rödlistans svamparter har.

Fig 4. Antal rödlistade 
svamparter i Norrland, 
Svealand och Götaland. 
Inom parentes anges 
hur många arter som 
endast rapporterats från 
respektive landsdel. 
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mammiforme, VU) och blåtryffel (Chamonixia 
caespitosa, EN; tab. 2) är mer ovanliga arter och 
i deras fall är det tillräckligt att deras miljöer 
kontinuerligt minskar för att de skall rödlis-
tas. Slutligen rödlistas en tredjedel av arterna 
enbart på grund av att de är mycket ovanliga, 
t.ex. grönticka (Albatrellus cristatus, EN; tab. 
2), jättetråding (Inocybe fib-rosa, EN) och flik-
murkla (Gyromitra fastigiata, EN). Att summan 
överstiger 1 beror på att en art kan klassificeras 
efter flera kriterier samtidigt. Läs i den senaste 
rödlistan eller titta på ArtDatabankens hemsida 
(www.ardata.slu.se) om du vill förkovra dig i 
hur rödlistans bedömningsgrunder och kriterier 
fungerar. 

Reservat och naturhänsyn 
vid skogsbruk nödvändigt 
Svampar rödlistas främst som en kon-
sekvens av att dagens skogar i samband 
med trakthyggesbruk förlorar många 
strukturer som t. ex. grov död ved och 
gamla träd och därmed livsförutsättnin-
garna för många arter. Arealen konti-
nuitetsskog, skog som aldrig kalavver-
kats men i varierande grad varit brukad 
av människan under lång tid, minskar 
stadigt i landet trots naturhänsyn inom 
skogsbruket och ökande areal skyddad 
skog. Många av kontinuitetsskogens ar-
ter förefaller att ha svårigheter att sprida 
sig och etablera nya mycel efter kalav-
verkning. Mykorrhizasvampars mycel 
kan bli lika gamla som träd eller äldre 
och etableras på nya trädplantor om 
det finns en trädkontinuitet. På samma 
sätt är vedlevande svampar som växer 
i grov död ved beroende av att det kon-
tinuerligt nyskapas och finns lämpliga 
typer av död ved både i närområdet och 
på landskapsnivå. Vid avverkning går 
det att förbättra situationen för rödlista-
de marksvampar genom god planering 
och förstärkt naturhänsyn, t.ex. genom 
sparande av hänsynsträd, helst i direkt 
anslutning till kända förekomster av 
mycel och fruktkroppar. Olika former 
av hyggesfri skogsskötsel är naturligtvis 
att föredra i de flesta fall. För värdefulla 

skogar är oftast områdesskydd det bästa sättet att 
säkerställa deras höga naturvärden.

Värdefulla svampmiljöer i kalk-
barr- och sandtallskogar 
Speciellt utsatta miljöer är bland annat kalk-
barrskogar och sandtallskogar som Sverige i sin 
nationella strategi för skogsskydd sägs ha ett 
speciellt ansvar för (Anon. 2005). Internationellt 
sett är dessa skogstyper ovanliga. En betydande 
del av rödlistans mykorrhizasvampar (178 av 
267) är knutna till just kalkskogar. Drygt 100 av 
dessa växer i barrskog och drygt 140 i kalk- och 

Fig 5. Antal rödlistade mykorrhizabildande och vedlevande svam-
par som är associerade till gran, tall, ek eller bok. 

Fig 6. Antal rödlistade svamparter i barrskog, ädellövskog och gräs-
marksmiljöer i Norrland, Svealand och Götaland.
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näringsrika ek- och bokskogar. Ett mindre antal 
arter, t.ex. violgubbe (Gomphus clavatus; tab. 2), 
kan förekomma i såväl barr- som ädellövskog. 
En annan miljö som snabbt minskar är närigsfat-
tiga tallhedar och detta är anledningen till att allt 
fler mykorrhizasvampar på tall rödlistas. Många 
av de tidigare dimensionsavverkade tallskoga-
rnas karaktäristiska arter, t.ex. goliatmusseron 
(Tricholoma matsutake, VU) och många taggs-
vampsarter, saknas i de tallplantager som de 
ersätts av efter kalavverkning. 
Skogsbrand, som varit den mest betydande stör-
ningsfaktorn i barrskog under årmiljoner, har i 
det närmaste upphört. Till följd av detta föränd-
ras artsammansättningen av marksvampar ge-

nom att tall missgynnas och ersätts av gran. 
Fältskiktets karaktär förändras och humustjock-
leken ökar. Vilken betydelse detta har på lång 
sikt har vi dock dålig kunskap om (men se artikel 
av Jan-Olof Tedebrand, s. 20 i detta nummer). 

Alm- och askskottsjuka orsak till 
fler rödlistade arter
Svampsjukdomarna almsjuka (Ophiostoma ulmi 
och O. novo-ulmi) och på senare år askskottsju-
ka har resulterat i att ca 50 svamparter rödlistas, 
vilket är en ökning med ca 10 arter sedan förra 
rödlistan. Flera vanliga svampar som är knutna 
till ask, t.ex. (Cryptosphaeria eunomia, NT), 
rödlistas nu p.g.a. att askskottsjukan bedöms 

Fig 7. Sammanställning över de 
grunder på vilka svampar rödlistats 
2010. 

Fig. 8. Ascomyceten Lopadostoma pouzarii (VU) som endast växer på 
almved är rödlistad på grund av att den är ovanlig. Den kommer på sikt 
att drabbas av almsjukan genom att tillgången på grov almved minskar.  
Foto C. Finsberg.
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komma att starkt reducera det svenska beståndet 
av ask. Svartöra (Auricularia mesenterica, NT) 
är en än så länge en relativt vanlig karaktärsart 
i framförallt alm- men även ask- och andra löv-
lundar. Den gynnas visserligen på kort sikt av 
ökande mängder död ved, men bedöms minska 
på längre sikt som en följd av alm- och askskott-
sjukan. Samma bedömning görs för Lopadosto-
ma pouzarii (VU) som är helt knuten till almved 
(fig. 8). 

Naturbetesmark, sandstäpp och 
osäkert EU-stöd
Naturbetesmarker, speciellt mosaikstrukturer 
av skog, buskmark och gräsmark, är viktiga 
för många svampar och drygt 100 av rödlistans 
marksvampar är knutna hit. Glädjande nog sker 
en svag ökning av arealen hagmark tack vare 
restaureringar. Men det är en stor utmaning att 
upprätthålla den extensiva hävd som skapat ex-
tremt artrika svampmarker i dessa miljöer. Inte 
minst råder det stor osäkerhet kring uttolknin-
gen, effekterna och långsiktigheten av EU:s och 
Jordbruksverkets miljöstödsregler. Närmare 20 
av rödlistans svampar är knutna till torrängar, 
sandstäpp eller andra sandiga hedmarker. De 
har under lång tid missgynnats av upphörd eller 

minskad hävd som resulterat i minskad mark-
störning och därmed igenväxning. 

Många namnändringar 
En stor och för många förvirrande förändring är 
att många rödlistade svamparter (och även andra 
svamparter) har bytt namn. Det är en följd av att 
vi valt att följa namnsättningen i Funga Nordica 
(Knudsen & Vesterholt 2008). Det handlar om 
nyvunnen kunskap om svampars släktskap som 
följd av DNA-analyser och för fingersvampar 
och tickor även ett försök att komma överens 
inom Norden om vilka namn som ska användas 
för olika arter. Exempelvis har tolkningen av 
taggfingersvamp (Ramaria spinulosa) föränd-
rats jämfört med tidigare. Vid rödlistningen 
2005 innefattades både gran- och bokskogs-
förekomster under namnet R. spinulosa. Nya rön 
har visat att det rör sig om två separata arter med 
olika ekologi. Namnet R. spinulosa används nu 
för bokskogsarten, och den i granskog förekom-
mande arten heter numera R. karstenii. För att 
underlätta tolkningen av de nya namnen har vi 
sammanställt alla namnändringar från 2005 till 
2010 i ett dokument som går att ladda ner från 
[www.artdata.slu.se/Fungi/].

Fig. 9. Gyromitra splendida (DD) 
lever som nedbrytare i kraftigt 
murken ved i örtrik och fuktig 
äldre barr- och blandskog. Frukt-
kropparna bildas ofta på eller 
intill kraftigt nedbrutna lågor på 
fuktig mark, ibland till synes på 
marken men då på ved som lig-
ger dold i marken. Funnen på ett 
fåtal lokaler i Jokkmokk i rik miljö, 
bl.a. i samma skogar som bomb-
murkla och norna. Norrbotten, 
Jokkmokk, Vuollerim, 2009-06-12. 
Foto M. Krikorev. 
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Hur görs rödlistan?
Proceduren för en rödlista 
Vart femte år reviderar ArtDatabanken rödlistan 
för Sveriges arter på uppdrag av Naturvårdsver-
ket. Rödlistan redovisar dels alla arter som mins-
kar eller är så extremt ovanliga att deras långsik-
tiga fortlevnad i Sverige är osäker om tillståndet 
inte förändras och dels arter som vi har extremt 
liten kunskap om. ArtDatabankens mykologer 

ansvarar tillsammans med expertkommittén 
för svampar för revideringen av rödlistan, ett 
arbete som denna gång tagit två år. Bedömnin-
gen baseras på all tillgänglig information om 
arternas ekologi, deras förekomst i Sverige och 
hur deras livsmiljöer utvecklas.
Den centrala rödlistningsprincipen är att popu-
lationsstorleken för varje art skall beräknas; hur 
stor den är idag, hur stor den har varit och hur 

Fig. 10. Fjällig gallmusseron 
(Tricholoma bresadolanum, 
VU) bildar mykorrhiza 
med ek och avenbok på 
kalk- och näringsrik mark 
i ädellövskog. Värme-
krävande art som bildar 
relativt stora och iögon-
fallande fruktkroppar i 
en väl undersökt miljö. 
Östergötland, Linköping, 
Sturefors NR, 2009-09-
20. Foto M. Krikorev. 

Fig. 11. Gammelgransskål (Pseu-
dographis pinicola, NT) lever 
som nedbrytare i bark av äldre 
granar i urskogsartad sumpgran-
skog och myrkanter i skyddade 
lägen med hög luftfuktighet. 
Norrbotten, Jokkmokk, Luot-
tåive urskog, 2009-06-13. Foto 
M. Krikorev. 
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stor den bedöms komma att bli i framtiden. Den 
tidsperiod som bedömningarna omfattar beror på 
hur kort- eller långlivade arterna är. Kortlivade 
arter bedöms över kortare tidsperiod eftersom de 
behöver förökas eller nyetableras oftare och där-
för löper risk att minska och försvinna snabbare 
än långlivade arter. För mykorrhizasvampar och 
marklevande svampar på gräsmarker är bedöm-
ningsperioden 50 år (dvs vad som har skett se-
dan 1960 och vad som kan komma att ske fram 
till 2060), för vedlevande svampar på tall och ek 
50 år, gran/övriga ädellövträd 30 år, för asp, al, 
björk (triviallövträd) 20 år och övriga arter 10 år.

Så här tas rödlistan fram
Det kan vid en första betraktelse te sig nästan 
omöjligt att bedöma hur stora populationer det 
finns av olika svamparter i Sverige. Men en kva-
lificerad bedömning, som dessutom uppdateras 
och revideras vart femte år vid varje ny rödlist-
ning är bättre - och mer naturvårdsanvändbar - än 
ingen bedömning alls. Bedömningarna baseras på 
följande:
• hur många kända och aktuella fyndlokaler det 

finns av arten (rapporterade till ArtDatabank-
en, numera framför allt genom Artportalen 
tillsammans med en omfattande kompletter-
ing av kända men inte rapporterade lokaler). 

Som aktuella räknas fynd som är högst 25 år 
gamla. 

• en bedömning av hur många fler fyndlokal-
er det kan finnas i landet. Den baseras på 1) 
hur väl uppmärksammad, eftersökt och ”lätt 
identifierbar” svampen är, 2) vilken ekologi 
arten har, dvs i vilken miljö den växer och 3) 
hur mycket det finns av denna miljö i Sverige 
och hur väl besökt den är av mykologer. 
Bedömningen baseras sedan på det uppskat-
tade totala antalet fyndlokaler. För vissa lätt 
igenkännliga arter är det s.k. mörkertalet litet 
(t.ex. flockskivling, Floccularia straminea, 
EN). För andra, mindre iögonfallande och 
mindre uppmärksammade svampar med bre-
dare ekologi, bedöms oftast mörkertalet vara 
mycket stort (t.ex. bågknotterskinn, Kneiffi-
ella curvispora,VU). 

• hur mängden lämplig miljö för varje art har 
utvecklats och bedöms komma att utvecklas 
för den tidsperiod som bedömningarna omfat-
tar (10–50 år bakåt och framåt i tiden). Denna 
baseras på en beskrivning av vilka ekologiska 
krav en art har tillsammans med en bedöm-
ning utifrån miljöstatistik, framförallt skogs-
statistik från SLU, av hur tillgången på denna 
miljö har förändrats över tid.

Fig. 12. Cortinarius vio-
laceomaculatus (VU) 
bildar mykorrhiza med 
gran och tall på kalkrik 
mark. De flesta fynden 
i landet är gjorda på 
Gotland där den fram-
förallt förekommer i 
betespräglade äldre 
barrskogar. Gotland, 
Ekeby skog, 2009-10-04. 
Foto M. Krikorev. 
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Det är speciellt svårt att påvisa om vanliga och 
vitt spridda arter minskar eller inte. Flera arter 
som misstänks ha minskat hamnar därför i gräns-
zonen mellan kategorin Livskraftig (LC) och 
Nära hotad (NT) och har då ofta klassificerats 
som LC. Exempel på sådana arter är mykorrhi-
zasvamparna dropptaggsvamp (Sarcodon fer-
rugineum), olivspindling (Cortinarius venetus) 
och granriska (Lactarius zonarioides) samt flera 
ängssvampar som ängsvaxskivling (Hygrocybe 
pratensis), grå vaxskivling (Hygrocybe irrigata) 
och lutvaxskivling (Hygrocybe nitrata). 
För att mer fullständigt kunna utnyttja rödlistans 
bedömningsgrunder bedöms och översätts också 
hur många genetiskt unika svampindivider det 
bedömda antalet totala lokaler motsvarar. 
I naturen går det sällan att avgöra vilka fruktkrop-
par som tillhör samma svampindivid (häxringar 
är ett undantag), men vi vet genom alltmer forsk-
ning att ett och samma genetiska mycel sällan 
finns på mer än ett träd eller låga eller är utbrett 
mer än 10 meter i marken. I princip motsvarar 
därför varje isolerad eller aggregerad förekomst 
av fruktkroppar en svampindivid. I rödlistnings-
sammanhang skall man bara inkludera svampin-
divider som bildar fruktkroppar, inte alla mycel 
som potentiellt kan finnas och potentiellt kan bil-
da fruktkroppar. Tillvägagångssättet är därför att 
bedöma hur många svampindivider det i genom-
snitt finns på olika lokaler, för vissa arter som 
regel enstaka, för andra många, och multiplicera 
detta med antalet lokaler. Detta är förstås inte den 
absoluta sanningen, men ändå en så god bedöm-
ning som det är möjliugt att göra. Självfallet finns 
det undantag,  t.ex. vissa arter honungsskivlingar 
som kan ha svampmycel som är utbredda över 
flera hektar eller svampar som granskytte som till 
och med kan ha flera olika mycel i samma barr.

Mer information finns här 
Är man intresserad av skälen för att en art 
bedöms vara rödlistad kan man utläsa detta dels 
från dokumentationen som finns för varje art 
[www.artdata.slu.se/rodlista] eller genom att tol-
ka kriterierna som anges bakom varje kategori. 
Den nätbaserade informationen om rödlistade 
arter har uppdaterats i samband med publicerin-

gen av rödlistan 2010. Nu är det lättare att söka 
fram information om vilka arter som är rödlis-
tade, få fram kartor på var de finns, se många av 
dem på bild och även ladda ner denna informa-
tion [http://snotra.artdata.slu.se/artfakta].

Uppgifter om rödlistade arter efter-
lyses
Sammanställningen över i vilka län olika rödlis-
tade arter förekommer är säkerligen ofullstän-
dig. ArtDatabanken tar mycket tacksamt emot 
uppgifter om detta och kommer kontinuerligt 
att uppdatera. En pdf-fil med en lista över i vil-
ka län de rödlistade arterna har kända aktuella 
förekomster går att ladda ner från [www.artdata.
slu.se/rodlista/filer/rodlista2010-svampar.pdf]. 
Meddela gärna ArtDatabanken kompletterande 
uppgifter (var/hur) och rapportera samtidigt in 
dessa fynduppgifter i Artportalen [www.artpor-
talen.se].
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Hydnum umbilicatum – en taggsvamp att 
leta efter
 

 mikaEl jEppSon

Abstract
Hydnum umbilicatum, a little known hedgehog fungus in Europe.
Hydnum umbilicatum was found on several sites during the Field Week of the Swedish Mycologi-
cal Society in the province of Halland (SW Sweden) in September 2009. Since this species is not 
well known in Europe, a short description based on Swedish material along with a photo in situ 
is provided. The main distinguishing characters towards the common H. rufescens are the strongly 
umbilicate fruit-bodies and the significantly larger spores.
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Inledning
Släktet Hydnum omfattar i Skandinavien fem ar-
ter. De två mest kända är blek taggsvamp (H. re-
pandum) och rödgul taggsvamp (H. rufescens). 
De är allmänna och utbredda över hela landet. De 
är dock inte alltid så lätta att skilja åt på morfolo-
giska karaktärer och molekylära analyser (Gre-
benc m.fl. 2009) har visat en ganska stor gene-
tisk variation hos båda arterna och kanske döljer 
det sig fler arter. Den sällsynta vita taggsvampen 
(H. albidum) är väldefinierad både morfologiskt 
och molekylärt (Grebenc m.fl. 2009). Den har 
ganska rika förekomster på Gotland men är hit-
tills inte funnen på fastlandet. Ytterligare två ar-
ter, H. ellipsosporum Ostrow & Beenken och H. 
umbilicatum Peck, har rapporterats från landet 
(Lüderitz 2005, Sundström 2007) men om deras 
utbredningar vet vi i dagsläget mycket lite. De 
finns ännu ej inlagda i varken Artportalen eller 
Dyntaxadatabasen. 

Hydnum umbilicatum Peck
Under Mykologiveckan i Nissaström 2009 
påträffades den lilla trattformade taggsvam-
pen H. umbilicatum på några lokaler (Hederås 

2010). Misstänkta svenska fynd av arten fanns 
redan på 1970-talet i Västergötland (Maas 
Geesteranus 1976) och fynd har rapporterats av 
Lüderitz (2005) och Bergelin & Hanson (2009) 
från lövskogslokaler i Skåne. Arten beskrevs 
ursprungligen av C.H. Peck från Nordamerika i 
början av 1900-talet men dess existens i Europa 
var länge omtvistad. Otvetydiga europeiska fynd 
rapporterades så sent som 2006 av Huhtinen & 
Ruotsalainen (2006) som studerade finskt ma-
terial som ursprungligen bestämts till H. rufe-
scens. De konstaterade att man på morfologiska 
grunder (främst sporform och sporstorlek) kunde 
dela upp H. rufescens i tre taxa: H. rufescens s. 
str, H. ellipsosporum och H. umbilicatum. För 
den senare gjordes jämförelser med amerikanskt 
typmaterial som visade sig överensstämma väl 
med de finska kollekterna. Grebenc m.fl. (2009) 
har i en undersökning baserad på molekylära 
data konstaterat att amerikanska herbariekollek-
ter av H. umbilicatum bildar en väl avgränsad 
klad. Dessa data i kombination med det faktum 
att H. umbilicatum konstant verkar ha större 
sporer än närstående arter i släktet visar att det 



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  31:2 (2010) 49

SVAMPPRESENTATION

Fig. 1. Hydnum umbilicatum Peck. Halland, Enslöv sn, Råmebo, 2009-00-06, i hedbokskog, leg. & det. M. Jeppson (MJ 
9011). Foto M. Jeppson.

Fig. 2. Hydnum umbilicatum Peck. Halland, 
Enslöv sn, Råmebo, 2009-00-06, i hed-
bokskog, leg. & det. M. Jeppson (MJ 9011). 
Övre delen av en fruktkropp i genom-
skärning. Foto M. Jeppson.
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handlar om en egen art. Ännu återstår dock en 
molekylär analys av europeiskt material. 
H. umbilicatum påminner i färgen om H. rufe-
scens men är oftast ganska liten, nästan alltid 
tydligt navlad eller trattformad. I mikroskopet 
konstaterar man att båda arterna har mer eller 
mindre klotrunda sporer men att de skiljer sig 
i sporstorlek. H. rufescens har sporer som är 
6,5–8,5 x 5,5–7 µm (enligt Maas Geesteranus 
1975, Ryman & Holmåsen 1981) medan de upp-
ges vara 7,6–10,2 µm hos H. umbilicatum (en-
ligt Pecks originalbeskrivning). Grebenc m.fl. 
(2009) anger spormåtten till 7,5–10 x 6–8,5 µm 
hos det amerikanska material de sekvenserat. 
Det undersökta materialet från Halland har spo-
rer som är ca 7,5–10 µm. 
Med ledning av de svenska fynden kan man anta 
att H. umbilicatum bildar mykorrhiza med bok 
eller ek. Lüderitz (2005) föreslår även hassel och 
avenbok. Från Nordamerika har den rapporterats 
under Pseudotsuga och lönn (Acer sp.) (Grebenc 
m.fl. 2009). Nedan följer en kort beskrivning och 
en uppmaning till läsarna att hålla ögonen öppna 
efter denna oansenliga taggsvamp som är lätt att 
gå förbi i tron att det rör sig om en småvuxen 
form av rödgul taggsvamp (H. rufescens). Som 
svenskt namn på H. umbilicatum föreslås nav-
lad taggsvamp. 

Beskrivning av svenskt material
Hydnum umbilicatum Peck. Halland, enslöv 
sn, Råmebo, 2009-00-06, i hedbokskog, leg. & 
det. M. Jeppson (MJ 9011, GB) – fig. 1–3. 
Hatt 1,5–3,5 cm i diameter, välvd-trattformat, 
med navel, slät till fint fjällig, gulbrun – brun-
orange. Hymenium med runda eller tillplattade 
taggar som är gulaktiga upptill och nästan vita i 
spetsen. Taggarna är i regel fria från den ganska 
tunna, smala (0,5–0,7 x 3–5 cm), nästan vita fo-
ten. Sporer släta, hyalina, globosa – subglobosa, 
7,5–10,0 x 7–9,0 µm med en svag apikulus. 

Efterlysning
Beträffande H. umbilicatum kan SMF:s med-
lemmar göra viktiga insatser. Vi vet idag nästan 
ingenting om dess utbredning och habitatval i 
Sverige. Den påminner mest om H. rufescens 
men skiljer sig bland annat i sporstorlek. Med 
andra ord behövs alltid en mikroskopisk under-
sökning för en säker bestämning. Tror du dig ha 
funnit H. umbilicatum är det värt att ta sig en titt 
i omgivningen. Vilka träd finns i närheten som 
kan tänkas ingå i ett mykorrhizasamband med 
taggsvampen? 
Eftersom H. umbilicatum ännu inte finns med 
i Artportalen [www.artportalen.se] måste den 
tillsvidare rapporteras som ”saknas” i artfältet 
(och artnamnet i kommentarfältet). Lämna om 
möjligt ett torkat belägg till något av våra of-
fentliga herbarier i Lund, Göteborg, Stockholm, 
Uppsala eller Umeå. Genom intensifierade 
sökinsatser bör vi om några år ha en klarare bild 
av denna taggsvamps förekomst i Sverige. 

Fig. 3. Hydnum umbilicatum Peck. Halland, En-
slöv sn, Råmebo, 2009-00-06, i hedbokskog, 
leg. & det. M. Jeppson (MJ 9011). Sporer. Teck-
ning M. Jeppson. 
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Svamputställningar i Stockholm under 30 
års tid

 mattiaS andErSSon

Abstract
Mushroom exhibitions in Stockholm during 30 years.
Since 1979 a number of mushroom exhibitions have been arranged in the Stockholm area 
by “Stockholms svampvänner”, the Mycological Society of Stockholm. Exhibition records are 
summarized in this article. A majority of the species from the exhibitions were collected in the 
vicinity of Stockholm by members of the Mycological Society. This means that the sampling can 
be looked upon as representative for the specific year and gives a picture of the frequency of 
species in the documented area. A table of the most frequent species in the Stockholm area is 
presented, showing a number of fungi that can be expected in every normal mushroom season. 
Variation and trends in frequency over time and within a season are discussed, using records 
since 1979. Old and new photos from the exhibitions are included.

Inledning
En av årets höjdpunkter för många svamp-
föreningar är arrangerandet av svamputställ-
ningar. Så även för Stockholms svampvänner. 
Denna företeelse har en lång historia i Stock-
holm och har beskrivits tidigare i Jordstjärnan 
(Strid 1999, 2000). Under de senaste 30 åren 
har vi i Stockholms svampvänner haft åtmin-
stone en stor utställning varje år. Från bör-
jan anordnades den på Beskowska skolan vid 
Humlegården i Stockholm. Under många år har 
Naturhistoriska riksmuseet ute i Frescati varit 
platsen för årets stora svamputställning. Sam-
arbetet inleddes mer formellt 1987 även om 
flera av föreningens medlemmar redan tidigare 
anlitats av Riksmuseet till deras svamputställ-
ning. Under en period i mitten på 1990-talet 
avbröts samarbetet med Riksmuseet och istäl-
let ordnade vi en utställning på Rosendals 
trädgårdar, Djurgården. Vid ett tillfälle, 1982, 
hölls en utställning på Biologiska museet ock-
så på Djurgården. De första utställningarna på 
Beskowska skolan finns beskrivna i förenin-
gens nyhetsblad (Holmberg 1997) och finns nu 
också tillgängliga på vår hemsida [http://www.
ssv1879.se]. 

Nils Suber var en viktig person för svamplivet i 
Stockholm på 1970-talet fram till sin död 1985, 
och han satte sin prägel på många svamputställ-
ningar. Detta finns också dokumenterat i form 
av ett kassettband där han själv berättar om en 
svamputställning på Riksmuseet (Strid m.fl. 
1980). Detta ljudmaterial är numera överfört till 
CD och finns till försäljning på SMF:s hemsida. 

Utställningar
Strukturen på utställningarna har varit likartad 
genom åren och ett exempel på hur man lägger 
upp en svamputställning har beskrivits i en liten 
skrift (Dahlin m.fl. 1978) (fig. 1). Naturligtvis 
finns en stor systematisk utställning där svam-
parna ordnas i släkten och familjer. Vi insåg ti-
digt att flera av svamparna blev hårt åtgångna 
av ett stort besökarantal, så Elisabeth Linder och 
Birgitta Wasstorp skapade något som går under 
namnet klämbordet. Runt detta bord står flera 
av våra pedagoger och instruerar och berättar. 
Här är det tillåtet att både klämma, lukta och 
smaka på svamparna. Man kan pedagogiskt visa 
på skillnaderna mellan hur en giftchampinjon 
får en kraftigt gul missfärgning vid skrapning, 
medan snöbollschampinjonen gradvis gulnar vid 
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tumning. Den kanske största förändringen under 
de senaste 30 åren är utvecklingen av bestäm-
ningslitteratur och framförallt av fotografiska 
bilder av hög kvalitet. I början av 1980-talet var 
det två gröna böcker som var obligatoriska vid 
svampbestämningar. Det var I svampskogen av 
Nils Suber och Meinhard Mosers Kleine Kryp-
togamenflora IIb/2 (fig. 2). Båda dessa böcker är 
textböcker i stort sett utan bilder, den senare med 
släktnycklar på tyska. Bestämningsarbetet har på 
senare år därför underlättats högst betydligt med 
dagens moderna svampböcker och tillhörande 
högkvalitativa bilder. Vid annonseringen till våra 
utställningar har vi alltid uppmuntrat besökarna 
att själva ta med sig obestämda svampar för råd-
givning. Det har varit uppskattat av besökarna 
att få sina egna svampar bestämda och att också 
kunna bidra till utställningen. Besökarna har ofta 
generöst delat med sig av sina kollekter även om 
det handlat om matsvampar. Tyvärr känns det 
som om trenden att folk tar med sig egna korgar 
med svamp har minskat. Särskilt på Riksmuseet 
får vi många besökare som kombinerar besöket 
på svamputställningen med Cosmonova eller 
museets övriga utställningar. Många kommer 
nog och besöker svamputställningen utan att de 
visste att den anordnades. Men går det att fånga 

nya besökares intresse är vi naturligtvis glada. 
En svamputställning är ju också ett bra tillfälle 
att lära sig nya svampar, och vi tar gärna emot 
besök från andra svampklubbar. Vi har tidigare 
haft besök av Svampkonsulenterna när de hade 
riksträff i närheten (Svensson 2002) och en re-
presentant från Linköpings svampklubb passade 
på att besöka vår utställning häromåret (Käll-
berg 2008). 

Utställningsaktiviteter
Svampåren varierar ju väldigt beträffande till-
gång och vissa år är magra när det varit för torrt. 
Då försöker vi att utveckla utställningen med ex-
empelvis demonstrationer av svampfärgning och 
undersökning av små detaljer i stereolupp. Även 
datorer har använts med program som MycoKey 
där man kan demonstrera artbestämningar via 
datorn och jämföra med traditionella nycklingar. 
Det är också vanskligt att i förväg pricka in rätt 
helg för en svamputställning, då svamptillgån-
gen är som störst. Dessutom måste man välja 
någon helg när inte våra funktionärer är ute på 
andra svampkurser eller mykologiveckor, samt 
att det måste passa med Riksmuseets andra ut-
ställningar.

Fig. 2. De två gröna böckerna som var obligatoriska på 
varje svamputställning i mitten av 1980-talet.

Fig. 1. En handledning i konsten att arrangera en svamp-
utställning.
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Analys av fynddata
I tabell 1 sammanfattas alla svamputställningar 
sedan 1979. Totala antalet arter anges per år och 
även referenser till dagspress som bevakat eve-
nemanget. I fig. 3–6 finns dokumenterat några 
bilder från olika utställningar.
Det är i första hand våra funktionärer och våra 
besökare som har bidragit med svamp till ut-
ställningarna. Upptagningsområdet är i princip 
Stockholms län. De arter som registreras på ut-
ställningen är därför representativa för stock-
holmsområdet det aktuella året.
Under alla år som vi har haft svamputställ-
ning har vi haft som ambition att registrera alla 
bestämda arter. Statistiken är långt ifrån fullstän-
dig och det saknas listor från några år. Antingen 
gjordes ingen lista eller så är den inte återfunnen 
för det aktuella året. Några år har också utställ-
ningen ställts in på grund av torka. Trots detta 
kan det vara av intresse att gå igenom det sam-
lade materialet som i dagsläget omfattar 16 år 
av normala säsonger med fullständig dokumen-

tation sedan 1979. Man kan studera de olika ar-
ternas förekomstfrekvens. Ett mått som räknats 
fram är en procentsiffra över frekvens, det vill 
säga för en art som förekommit under alla 16 år 
är sannolikheten i det närmaste 100% att man 
kan hitta den arten i Stockholm vilket år som 
helst (undantaget mycket torra svampår). För 
mer sällsynta arter minskar denna procentsiffra 
successivt. Sedan kan det förstås finnas sällsynta 
arter som är vanligare än förväntat på grund av 
de fruktifierar regelbundet från en känd lokal.
Läser man statistiken så inser man också att 
vissa släkten förmodligen är underrepresen-
terade och andra överrepresenterade. Det finns 
flera orsaker till detta. Vissa släkten är så svåra, 
och kräver oftast mikroskopering att det inte är 
möjligt att göra snabba bestämningar under en 
utställningshelg. Detta gäller till exempel trådin-
gar (Inocybe), hättor (Mycena) och noppingar 
(Entoloma). Arter inom släkten, som exempelvis 
hättingar (Conocybe) eller bläcksvampar (Cop-
rinus) är så små eller förgängliga att de därför 
blir svårbestämda. Tyngdpunkten på utställningar 
är matsvampar och skivlingar, varför vissa ord-
ningar blir nedprioriterade på grund av tidsbrist, 
exempelvis vissa ascomyceter, aphyllophorala 
arter och gasteromyceter. Vissa musseroner (Tri-
choloma) och spindlingar (Cortinarius) kan vara 
underrepresenterade eftersom utställningen van-
ligtvis ligger i början eller mitten av september, 
dvs. före den verkliga säsongen för dessa släk-
ten. Besökare som vill se blåmusseron blir ofta 
besvikna eftersom dessa inte hunnit komma än. 
Vissa släkten kan också vara överrepresente-
rade. Exempelvis är det ofta gott om kremlor. 
Det finns flera anledningar. I stockholmsområdet 
finns varierade biotoper som hyser ett stort antal 
kremlearter: parker, skärgårdsmiljöer och många 
typer av både löv- och barrskogar på olika typer 
av jordmån. Utställningen ligger ofta i början av 
september då kremleförekomsten är som störst. 
Av tradition har vi i Stockholm också haft sär-
skilt kunniga mykologer inom just kremlesläktet 
och därför stor kunskap om vilka arter som finns 
i området. Anmärkningsvärt är kanske att endast 
ett år, 2008, fanns det fler spindlingar än krem-
lor, och vid ett par lite sämre svampår fanns bara 

Fig. 3. Informationsmaterial om Stockholms svampvän-
ners utställning på Beskowska skolan 1985.
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Fig. 4. Stockholms svampvänners utställning på Beskowska skolan 1980. Gunilla Jamais 
och Nils Suber. Foto Guy Jamais.

Tabell 1. Svamputställningar i Stockholms svampvänners regi 1979–2009.
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Fig. 6. Stockholms svampvänners utställning på Naturhistoriska riksmuseet 2006. Foto Mattias Andersson.

Fig. 5. Stockholms svampvänners utställning på Beskowska 
skolan 1986 där artikelförfattaren guidar besökare runt 
klämbordet. Foto Lennart Nygren.

runt ett tiotal spindlingar totalt på hela utställ-
ningen (fig. 7). 
Under ett medelgott svampår har vi i genom-
snitt haft 265 bestämda arter på svamputställ-
ningen. Totalt har 815 arter noterats under 16 
år varav 97 rödlistade arter. Totalt innehåller 
databasen 4250 fynduppgifter. Den fullstän-
diga databasen finns utlagd på föreningens 
hemsida [www.ssv1879.se]. I tabell 2 finns 
sammanställt de 22 svamparter som man kan 
förvänta sig att finna varje år i stockholmsom-
rådet, det vill säga de arter som vi har regis-
trerat varje år vid de 16 utställningsår som vi 
har statistik ifrån. Tabell 3 visar de 20 vanli-
gaste rödlistade arterna som vi fått in till våra 
utställningar och deras frekvenstal i %. Här 
finns arter som har en östlig utbredning eller 
är kalkkrävande, några arter som är knutna till 
gamla ekar och några värmekrävande. Vissa 
av dessa arter har haft stora frekvensluckor. 
Exempelvis förekom lundvaxing (Hygropho-
rus nemoreus) 1987 men sedan inte förrän 
2004. Violgubbe (Gomphus clavatus) förekom 
1997 och sedan inte förrän 2009. Vissa år kan 
det dyka upp verkligt spektakulära arter som 
smaragdfingersvamp (Ramaria echinovirens, 
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Tabell 2. De vanligaste svamparterna i stockholms-
trakten och som kan förväntas vid varje utställning.

Tabell 3. De vanligaste rödlis-
tade arterna i stockholms-
trakten.

Fig. 7. Förekomst av krem-
lor och spindlingar på våra 
svamputställningar mellan 
1979 och 2009.
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2000), rödbrun tryffel  (Tuber rufum, 2009) och 
Entoloma pseudoparasiticum (2001). I tabell 4 
anges inkomna rödlis-tade arter enligt kategori 
EN. Alla rödlistade arter som avses är enligt den 
senaste rödlistan 2010 (Gärdenfors 2010) och 
namnskick enligt Funga Nordica (Knudsen & 
Vesterholt 2008).

Avslutning
Jag vill passa på att tacka alla i Stockholms 
svampvänner som år efter år ställer upp och gör 
utställningen möjlig. Det är en av höjdpunkterna 
i vår föreningsverksamhet. Förutom att det är 
mycket lärorikt för våra medlemmar att vara 
med på utställningen så är det ett gott tillfälle 
att träffa allmänheten och informera om svamp. 
Detta är nog så viktigt och populariteten är fort-
farande stor att döma av den medierapportering 
som fortfarande förekommer.
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Mattias Andersson är 
sedan tio år ordförande 
i Stockholms svampvän-
ner och tidigare även sty-
relseledamot i SMF.

Tabell 4. Rödlistade arter enligt kategori EN, starkt hotad, som förekommit vid våra utställningar.
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Kurt Egon Hjortstam föddes i Alingsås 1933 och 
avled i samma stad i december 2009. Eftersom 
modern dog kort efter födseln och fadern var ar-
betslös så blev det farmodern som fick ta hand 
om den lille pojken under hans tidiga levnadsår. 
Efter avslutad folkskola utbildade Kurt sig till 
tapetsör men han utövade detta yrke bara i kor-
tare perioder. Under en tid arbetade han på han-
delsträdgårdar runt om i Västsverige men flest år 
var han verksam som lastbilschaufför eller som 
stuveriarbetare i Göteborgs hamn.
Kurt kom med tiden att intressera sig för botanik 
och det fanns påbrå i släkten. Morfadern var na-
turintresserad och duktig ornitolog men också 
kunnig i botanik och en broder till morfadern var 
amatörentomolog. Under många år inventerade 
Kurt flitigt i trakterna runt Alingsås vilket resul-
terade i en flora över Alingsås, Bälinge, Hol och 
Horla socknar och en växtförteckning över Töll-
sjö socken. Under en exkursion med Göteborgs 
Botanisk förening blev Kurt nyfiken på en man 
som släntrade sist i sällskapet och vände på pin-
nar. Personen i fråga var John Eriksson och John 
berättade gärna om skinnsvamparna han sökte 
efter på pinnarna. Detta väckte Kurts intresse 
och snart nog kom han till John med sitt första 
fynd av en obeskriven art. John såg till att Kurt 
fick låna ett mikroskop och nödvändig litteratur 
och 1969 publicerade de tillsammans en uppsats 
med fyra nya arter i släktet Hyphodontia och yt-
terligare en uppsats om Botryobasidium.
Kurt hade endast sju års skolutbildning och för 
att kunna tillgodogöra sig den mykologiska lit-
teraturen fick han själv lära sig engelska, tyska 
och franska. Han studerade också latin eftersom 
han dels ville läsa vad Fries hade skrivit, dels 

kurt hjortStam 1933 - 2009
 karl-hEnrik larSSon

kunna skriva de latinska diagnoser som måste bi-
fogas när nya arter beskrivs. Detta var typiskt för 
Kurt. Han ville känna att han själv behärskade 
hela hantverket och vara tillräckligt skicklig för 
att inte vara beroende av andra. När han gav sig 
i kast med en sak så skulle också saken utredas 
tills det fanns ett tillfredsställande svar. Aldrig 
några halvmesyrer, hellre lade han då hela saken 
åt sidan. Kurt hade av naturen en vetenskaplig 
inställning till problem. Han hade uthålligheten, 
förmågan att fokusera och den nödvändiga kri-
tiska inställningen till de egna resultaten.
När John Eriksson och Leif Ryvarden 1971 
påbörjade arbetet med floran The Corticiaceae 
of North Europe så var Kurt redan från starten 
den viktigaste medarbetaren och i de senare 
volymerna också medförfattare. Under en pe-
riod fick också Kurt anställning som forsknings-
ingenjör vid universitetet i Göteborg, finansierad 
inom ramen för floraprojektet. Redan tidigare 
hade Ryvarden engagerat honom som medar-
betare i Oslo där han bistod en rad av Ryvardens 
studenter med hjälp att identifiera skinnsvampar.
I Oslo började han också bearbeta de stora sam-
lingar av tropiska skinnsvampar som Ryvarden 
tagit hem från resor i framför allt Afrika och 
Sydamerika. John Eriksson hade aldrig in-
tresserat sig för skinnsvampar i tropikerna så 
när Kurt satte sig ned med Ryvardens samligar 
så hade han ingen han kunde fråga om råd. Det 
fanns heller inga floraverk att konsultera, inte 
ens sammanställningar av namn. Han fick bygga 
upp kunskap från grunden och en viktig del be-
stod i att studera typmaterial av arter beskrivna 
av Berkeley, Patouillard, Bresadola och andra 
1800-tals mykologer. Mycket av det äldre typ-
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materialet ligger i herbariet i Kew Gardens i 
London och Kurt reste dit flera gånger. Han fick 
också anställning där en kortare period i slutet 
av 1980-talet. Kort tid efter att han återvänt till 
Sverige blev han utnämnd till hedersdoktor vid 
Göteborgs universitet.
Kurt Hjortstam lämnar efter sig en enastående 
vetenskaplig produktion. Han har beskrivit 184 
nya arter antingen själv eller i samarbete med 
andra. Han har bidragit till en genomgripande 
förändring av svampars klassificering genom att 

skapa 57 nya släkten och göra 133 omflyttningar 
av arter mellan släkten. Dessa vetenskapliga land-
vinningar samt mängder av floristiska noteringar 
publicerades i sammanlagt 139 uppsatser och 
böcker, den första utgiven 1968 och de två sista 
utgivna postumt 2010.
Kurt baserade sina taxonomiska uppfattningar 
på noggranna studier av arterna i mikroskop. 
Han fullföljde en tradition som skapades av John 
Eriksson och M. A. Donk i slutet av 1940-talet 
och som innebar att den tidigare breda släkt-

uppfattningen från Fries och Persoon ersattes 
av mindre, och mikromorfologiskt mer homo-
gena släkten. Kurt var dock väl medveten om 
att hans sätt att arbeta hade begränsningar och 
att molekylära metoder erbjöd nya och delvis 
revolutionerande inblickar i skinnsvamparnas 
systematik. Han var alltid intresserad av att ta 
del av resultaten från analys av DNA-data och 
justerade sin egen uppfattning när resultaten var 
entydiga. 
Kurt var världens främste kännare av skinnsvam-

par. Ingen annan hade sett så många kollekter 
från hela världen och ingen annan hade studerat 
så mycket typmaterial. Sett med ett internatio-
nellt perspektiv måste han därför räknas som en 
av det senaste seklets mest betydande svenska 
mykologer.

Karl-Henrik Larsson
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Har du en e-postadress?
För att effektivisera och bli mer ekonomiska i samband med våra föreningsutskick önskar vi få in 
aktuella e-postadresser till så många medlemmar som möjligt. Glöm heller inte att meddela Gunilla 
Hederås (gunilla.ggn@telia.com) om du ändrar dina kontaktuppgifter.
Har du en e-mailadress som du inte redan meddelat Gunilla (eller som är inaktuell), hör av dig!

To make the communication with our members as efficient and economic as possible we would urge 
everyone to register their e-mail address with our secretary Gunilla Hederås (gunilla.ggn@telia.com). 
Do not forget to alert Gunilla if you change your contact address.

Styrelsen

  
bEtala mEdlEmSavgiFt till 

norgES Sopp- og nyttEvEkStForbund 
EllEr kÖp 

agariCa 
gEnom att bEtala till SvEnSkt bankgirokonto

Nu kan du enkelt skicka pengar till vår norska 
grannförening utan dyra omkostnader. Du kan 
betala medlemsavgift eller avgiften för tid-
skriften Agarica. Passa på nu eftersom ett nytt 
nummer av Agarica just utkommit (2010 Vol. 
29, se sidan 29)

De fastställda avgifterna för 2010 är:

Medlemskap i Norges sopp- og 
nyttevekstforbund:  370 SEK
Agarica:   210 SEK

Beloppet sätts in på svenskt 
bankgirokonto:  612-0729
(bg är reg. på Jan Nilsson)

Ange namn och adress. Skicka samtidigt ett 
mail till Jan Nilsson och ange fullständig adress, 
medlemsnummer m.m. till:
janne@sagenilerdal.se

SMF
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SMF:s fototävling 2010
I sedvanlig ordning genomfördes en fototäv-
ling med svamptema i samband med SMF:s 
Mykologihelg i mars 2010. Många fina bi-
drag hade inkommit och när den församlade 
medlemsskaran röstade blev resultatet följande:

1:a plats Jörgen Jeppson (Trollhättan)
2:a plats Jan Svensson (Helsingborg)
3:e plats Nada Lipovac (Umeå)

Här publiceras de vinnande bidragen. Jörgens 
segrande bild finns på omslaget till detta num-
mer av SMT. 

Styrelse och redaktion gratulerar vin-
narna och tackar alla som deltog i täv-
lingen. 

Andra pris. Hemitrichia (en myxomycet). Skåne, Ödåkra, Välaskogen, 2009-12-08. Foto Jan Svens-
son.
Detta är en övergångsform mellan och Hemitrichia calyculata och H. clavata, men är nog närmast 
H. clavata. Det är inte ovanligt att närstående arter av myxomyceter har övergångsformer. Bilden är 
tagen tidigt en morgon som började med dimma och sedan övergick i solsken därav de mycket små 
vattendropparna på de mogna fruktkropparna. 

SMF



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  31:2 (2010) 63

Tredje pris. Tulpanskål (Microstroma protractum). Västerbotten, Umeå, i gammal 
beteslövskog vid Umeälven, 2009-05-10. Foto Nada Lipovac.
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Bokanmälningar
Kerstin Bergelin & Sven-Åke Hanson
Svampar i Söderåsens nationalpark
Dokumentation av de svenska nationalparkerna 
nr. 24
Naturvårdsverket, rapport 5986.
ISBN 978-91-620-5986-6

I Naturvårdsverkets se-
rie Dokumentation av 
Sveriges nationalparker 
är denna rapport (nr. 24) 
den första som behand-
lar svampar. Invente-
ring och dokumentation 
påbörjades 2004 på upp-
drag av länsstyrelsen i 
Skåne, och pågick un-
der fem år till 2008, un-

der ledning av Kerstin Bergelin och Sven-Åke 
Hanson, författare till rapporten. Dessutom har 
exkursionsrapporter från tidigare inventerin-
gar medtagits, bl.a. från Foreningen til Svam-
pekundskabens Fremme, Puggehatten-Skånes 
Mykologiska Förening och Sveriges Mykolo-
giska Förenings mykologiveckor i Skåne.
Nationalparken omfattar 1625 hektar och de 
riktade inventeringarna har huvudsakligen ge-
nomförts i de skogliga värdekärnor som av läns-
styrelsen bedömts ha en stor betydelse för flora, 
fauna och funga.
Nomenklaturen följer de senaste rönen dvs. för 
hattsvampar Funga Nordica, för buksvampar, 
fingersvampar, gelesvampar, skinnsvampar och 
tickor Nordic Macromycetes Vol. 3, och för 
sporsäcksvampar The non-lichenized ascomy-
cetes of Sweden.
Redovisningen av fynden sker i tabellform och 
för de rödlistade arterna finns en kort beskrivning 
av arten och dess biotopkrav, och i vilket område 
i nationalparken den har hittats.
Påträffade arter listas i alfabetisk ordning och 
uppgår till 1521. Dessutom redovisas fynden i 
andra grupper, som nya för vetenskapen (3 ar-
ter), nya för Sverige (58 arter), nya för Skåne 
(146 arter) och slutligen rödlistade arter (94 st). 

Boken, som är på 96 sidor, innehåller ett 50-tal 
bilder, de flesta av olika arter samt några miljö-
bilder. En nyhet är att bestämmningslitteratur 
finns redovisad. Rapporten är lättläst och färg-
glad.Urvalet av bilder är en blandning av ovan-
liga och mycket vanliga arter. De flesta bilderna 
är tagna av Kerstin Bergelin. 

Arne Ryberg

Flemming Rune
På svamputflykt med Thomas
Gyldenlunds förlag 2009
ISBN 978-87-993172-1-9

Flemming Rune kom under 
förra året ut med sin bok för 
alla åldrar ”På svampetur med 
Thomas”. Från vårvintern finns 
den även översatt till svenska 
av Kerstin Bergelin och har 
då fått namnet ”På svamput-
flykt med Thomas”. Boken kan 

beställas via SMF:s webshop.
Flemming är välkänd för SMF:s medlemmar 
med sitt fängslande föredrag på vårt senaste 
årsmöte om ”Svampekanonen” och dessutom 
vår danska systerorganisations ordförande. I bo-
ken går han i fotspåren av sin son Thomas på 
spaning efter svamp med den osvikliga iver en 
ung entusiast uppvisar, på spaning efter svamp. 
Thomas finner sopp och skinn, tagg- och rök-
svampar. Han hinner också vara med på svamp-
utställning och laga svampsoppa på de 30 sidor 
som boken innehåller. 
Varje svamp får sitt eget uppslag med stora 
bilder, både på svampens miljö och detaljbilder 
av den enskilda arten. Texten är föredömligt kort 
och berättar i några få drag om de viktigaste kän-
netecknen för arten. Urvalet är enkelt, många av 
arterna är vanliga och går att hitta för de flesta 
svampplockare. Sedan kan man alltid diskutera 
urval. Är föränderlig tofsskivling en lämplig 
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art med tanke på förväxlingsrisken? På bokens 
sista sida finns sju regler till barn vad det gäller 
svampplockning. Råden är helt riktiga och gäller 
väl alla nybörjare på svampar - inte bara barn.
På en del bilder trivs Thomas extra som när han 
jagar gäss på Saltholm eller pillar på en härlig 
röd flugsvamp. Är det månne så att det näst intill 
förbjudna är det som är särskilt lockande? Det är 
inte helt lätt skriva för en ung publik. Att det är 
mjölksaft från riskor vet alla SMF:s medlemmar 
men på raden efter droppar det mjölk från svam-
parna, hängde ni med på den liknelsen? I texten 
finns en och annan dansk-svensk språkblinkning 
som bara förhöjer läsupplevelsen.
Kanske är det här jag tycker att det även finns en 
annan bok att skriva, det som är spännande, som 
fångar ett öppet sinnelag. Svampboken som tar 
ett steg till vad gäller allt spännande kring svam-
par. Varför växer raggskinnet på stockarna? Hur 
lång tid tar det? Varför blir inte sniglarna sjuka 
när de äter flugsvampar? Det är väl bara att hop-
pas att Flemming har mer bläck i pennan.
På svamputflykt med Thomas är en mycket trev-
lig bok. En bok att läsa högt tillsammans med 
en mycket ung vän. Kanske uppkrupna i soffan 
med en kopp varm choklad. Då kan man läsa, 
peka, titta och diskutera tillsammans över all den 
förunderliga mångfalden i svamparnas värld! Ta 
dig tid.

Kill Persson

Hjördis Lundmark, Hans Marklund 
Färgsvampar & svampfärgning
Motagg Bokförlag, 2009
ISBN 978-91-633-3615-7

Äntligen kom den efter-
längtade färgboken. Första 
anblicken – ett mycket 
vackert omslag. För alla 
som är intresserade av 
svampfärgning blir den 
en riktig bibel. Boken in-
nehåller en presentation 
av svampriket och svamp-
färgarhistorik med en åter-
blick till svampfärgningens 

början i Sverige. Författarna har testat ett drygt 100-tal 
färgsvampar, varav ett tiotal utländska. Många av dem 
ger likartade färger men alla svampar som ger bra 
färger har kommit med i boken. Färgerna motsvarar 
inte alltid mina erfarenheter, men det kanske kan bero 
på trycket (se t.ex. busksvampen). Marklunds svamp-
foton är som alltid väldigt bra och beskrivningen av 
tillvägagångssättet vid betning och färgning är bra. Ett 
frågetecken för mig är dock pH-förändringen. Varför 
används inte pottaska istället för illaluktande ammo-
niak?
Som helhet är detta en mycket bra och vacker bok som 
många kan ha nytta och glädje av.

Gull-Britt Sjöstrand
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