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Inledning
Den 5 april 2008 besökte vi Mölarpsö strax 
norr om Borås för att försöka få bilder på 
Microstroma protracta (tulpanskål) som vi tidi-
gare funnit på denna lokal. Vi sökte efter svam-
pen längs åkanten. Hade det inte varit för att 
vi så intensivt sökte av marken hade vi säkert 
lätt kunnat förbise de två svarta fruktkropparna 
av rökpipsvamp (Urnula craterium) som växte 
sällskapligt 3–4 meter från vatttnet. 
Nedan presenterar vi fyndet och ger en beskriv-
ning av fruktkropparna.

Beskrivning
Urnula craterium (Schw. :Fr.) Fr. (rökpipsvamp) 
– fig. 1.
Västergötland, Borås kommun, Mölarpsö 
NR, 2008-04-05, på marken i fuktig lund-
miljö bland hassel, ask, lönn, hägg, ek och al.  
Leg. Alf & Britt Nilsson 0805, conf. Karen 
Hansen. Herbariematerial har överlämnats till 
Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm (S).

Skål: diameter 4,5 cm, höjd 3 cm; hymenium 
svart, utsida svartbrun och fint luden, kanten 
naggad, kött vitt. 
Fot: av skålens färg, höjd 3 cm, bredd uppåt 1 
cm, avsmalnande nedåt till 0,5 cm.
Sporer: hyalina, släta, ellipsoida 30–32×14–16 
µm. 

Lokalen
Naturreservatet Mölarpsö omges på bägge sidor 
av Viskan som här har en strid ström med flera 
forsar. På 1899-års karta är området angivet som 
lövskog (Hultengren & Stenström 1987). Längs 
stränderna finns idag delvis lundartad lövskog 
och längst i norr finns en artrik lövskog med 
t. ex. klibbal, björk, knäckepil, ask, alm, hägg, 
hassel och rönn. På marken i lövskogen växer 
främst rikligt med skogsbingel och storrams och 
under hassel vid stranden finns blåsippa och 
vätteros. I övrigt utgörs området av en flack slåt-
teräng, som är i det närmaste trädfri. Hamlade 
askar, enstaka enbuskar, getaplar och hassel 
förekommer. Fungan är imponerande med flera 
rödlistade arter främst inom släktena Hygrocybe 
(hagvaxingar) och Entoloma (rödlingar) (muntl. 
Roger Pihl). På denna slåtteräng fann Roger i 
februari 1998 Urnula hiemalis Nannf. (vinter-
skål, fig. 2; herb. R. Pihl), en art som han sedan 
återfunnit varje vårvinter när väderleken varit 
gynnsam. Bland kärlväxterna i naturreservatet 
kan nämnas backsippa, brudbröd, gullviva och 
klasefibbla.  I den nordöstra delen av området, 
ett par meter från där Viskan flyter fram i en 
strid ström, fann vi i april 2008 två fruktkrop-
par av en skålsvamp som senare visade sig vara 
Urnula craterium. En grov hasselbukett växte i 
svampens omedelbara närhet. Inom en radie av 
tio meter växte också ask, lönn, hägg, ek och al. 
I åtgärdsprogrammet för rökpipsvamp (Rydberg 

Urnula craterium funnen i Västergötland
 ALF & BRITT NILSSON

Abstract
Urnula craterium found in the province of Västergötland (S. Sweden). 
A finding of the rare and red-listed ascomycete Urnula craterium in a nature reserve in the 
province of Västergötland (S. Sweden) is reported. The fungus appeared in a deciduous 
woodland habitat (Corylus avellana, Acer platanoides, Prunus padus, Quercus robur and Alnus 
glutinosa) close to a stream. The related species U. hiemalis was previously known from a 
meadow habitat in the same area. Photos of the two species are provided and their habitats 
in the reserve are discussed.  
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2008) skriver författaren att granen spelar en 
viktig roll som skuggare och dämpare av solin-
strålning i rökpipsvampens miljö. Vattendrag 
nära fyndplatsen förekommer på åtskilliga loka-
ler. Vattendraget har svampen på vår lokal, men 
den får klara sig utan gran eftersom barrträd helt 
saknas på platsen.

Släktet Urnula (vinterskålar) i Sverige
Släktet Urnula tillhör familjen Sarcosomataceae 
i ordningen Pezizales. Släktet har två arter i 
Sverige, Urnula hiemalis (vinterskål) och U. 
craterium (rökpipsvamp). Båda arterna frukti-
fierar på våren. Fruktkropparna är stora, mörkt 
bruna till svarta med mörk, finluden utsida. 
De växer på begravd ved eller på marken. 
Båda Urnula-artena är sällsynta. U. craterium 
är rödlistad i Sverige och bedöms som starkt 
hotad (EN) främst beroende på att populationen 
är liten och att beståndet dessutom minskar. 
Beskrivning av båda arterna finns i Nordic 
Macromycetes 1 (Knudsen & Hansen 1990) och 
i Ryman & Holmåsen (1984).

Urnula craterium i Sverige
Rökpipsvampen växer på nedfallna, ofta till hälf-
ten begravda grenar av lövträd, särskilt hassel, i 
bäckraviner, vid bergrötter och liknande skug-

giga och frodiga miljöer. Den finns dels i rena 
lövlundar, dels i lundartade partier insprängda i 
örtrik barrskog (Larsson 1997). Ibland uppträder 
svampen i ett stadium med konidier. Den syns 
då som halvcentimeterstora brunaktiga kulor 
direkt på veden (Rydberg 2008). Konidiestadiet 
har ännu inte observerats i Sverige. 
I dag är rökpipsvampen känd från 28 lokaler 
i landet. Den har en östlig utbredning och 
huvuddelen av lokalerna finns i Uppland och 
Västmanland. Utöver detta finns spridda lokaler 
längs kusten från norra Småland till Medelpad. 
Fynd har också rapporterats från Närke och 
Dalsland  (Rydberg 2008). Arten har inte tidi-
gare påträffats i  Västergötland.

Åtgärdsprogram för rökpipsvamp
Hans Rydberg har på Naturvårdsverkets upp-
drag upprättat ett åtgärdsprogram för bevarande 
av rökpipsvamp. Vid SMF:s årsmöte 2008 i 
Göteborg höll han ett föredrag där han bland 
annat berättade om rökpipsvampen och åtgärds-
programmet. Syftet med detta åtgärdsprogram 
är att förbättra bevarandearbetet och utöka kun-
skapen om arten. Åtgärder som föreslås är 
inventering, skydds- och skötselåtgärder samt 
försök med utplantering. Av programmet fram-
går att det krävs att hasselbuskarna ständigt pro-
ducerar död ved om rökpipsvampen skall kunna 

fortleva. I de fall svampen förekom-
mer i naturreservat måste det särskilt 
framhållas i skötselplanen att nedfallna 
lövträdsgrenar, hasselbestånd och skug-
gande träd skall sparas vid en eventuell 
röjning. Om stigar och dylikt rensas från 
död ved kan materialet bäras åt sidan. 
Ideella organisationer som exempelvis 
Naturskyddsföreningen och Sveriges 
Mykologiska Förening kan delta i över-
vakningen av artens växtplatser.
Nästa år, om hälsan står oss bi, kommer 
vi att besöka ytterligare ett par områden 
i sydvästra Västergötland där miljön 
borde ge förutsättningar för svampens 
existens. Vi får då inte glömma att även 
titta efter något som kan vara svampens 
konidiestadium.

Fig. 1 Urnula craterium (Schw.: Fr.) Fr. (rökpipsvamp). Västergötland, 
Borås kommun, Mölarpsö NR,  2008-04-05, på marken i fuktig 
lundmiljö bland hassel, ask, lönn, hägg, ek och al. Foto B. Nilsson.
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Fig. 2. Urnula hiemalis (vinterskål). Västergötland, Borås kommun, Mölarpsö 1998-02-28. Leg. & det. Roger Pihl. Foto 
R. Pihl.
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Fyndet i Mölarpsö är rapporterat i Artportalen. 
Kopia av denna artikel kommer att sändas 
för kännedom till miljökontoret Borås och till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Tack till Karen Hansen som bistod oss med art-
bestämningen.
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Inledning
I denna uppsats presenteras två för många 
mykologer okända svampar som lever sitt liv i 
hassellundarnas djupa mylla. Dessa är taggig res-
pektive strimsporig hjorttryffel (Elaphomyces 
aculeatus och E. striatosporus), för vilka nu upp- 
rättats åtgärdsprogram i syfte dels att finna nya 
lokaler dels att bevara de kända växtplatserna i 
ett för arterna gott skick.

Hjorttryfflarna hör till sporsäcksvamparna, As-
comycetes, närmare bestämt till ordningen Eu-
rotiales, vilken numera innefattar den tidigare 
ordningen Elaphomycetales som i Sverige blott 
representeras av släktet Elaphomyces (hjorttryff-
lar). Hjorttryfflarna indelas praktiskt i arter med 
bruna respektive svarta skal. Hjorttryfflarna växer 
nästan aldrig i markytan som en del andra tryff-
lar eller tryffelliknande svampar, utan påträffas 
ofta 4–10 cm under förnan. Släktet kännetecknas 
förutom av sitt underjordiska levnadssätt också 
av att fruktkropparna är mer eller mindre runda, 
har ett distinkt skal som i regel är hårt och om-
givet av en oftast färgad filt av mycel. Vissa arter 

Två sällsynta hjorttryfflar i hassellundar
 HANS RYDBERG

Abstract
Elaphomyces aculeatus and Elaphomyces striatosporus – two red-listed hypogeous 
fungi under Corylus.
Two rare and red-listed truffels, Elaphomyces aculeatus and E. striatosporus are presented. 
They both grow hypogeously under Corylus with which they presumably form mycorrhiza. 
E. aculeatus is a calcicolous species hitherto known from 9 European countries but with few 
recent obeservations. In Sweden it is known from five localities. E. striatosporus is currently 
known only from Scandinavia where it has been recorded once in Norway and on 8 sites in 
Sweden. Due to the hypogeous growth of Elaphomyces spp. they are however likely to have 
been overlooked by field mycologists.
National action plans for the protection and conservation of E. aculeatus and E. striatosporus 
have been implemented in order to protect known localities and to search for new occur-
rences in potential habitats. 

har vit, några brunaktig, ytterligare andra har 
grön mycelfilt. Fruktkropparna är som unga och 
i genomskärning ihåliga men fylls småningom 
av de mörkbruna–svarta sporerna. Hjorttryfflarna är 
resistenta mot angrepp och fruktkropparna kan 
därför ligga kvar i marken till året därpå och till 
och med överleva torkperioder. Av riktigt gamla 
fruktkroppar återstår till sist bara skalfragment, 
ibland med mogna sporer kvarsittande, vilket 
gör att många arter går att bestämma även i detta 
slutstadium. Bland dessa ruiner ser man ibland 
nybildade fruktkroppar.

Spridning
Hjorttryfflarna har svaga dofter, som dock upp-
fattas av djur, främst däggdjur som möss, ekor-
rar, rådjur och vildsvin, vilka kan söka upp svam-
parna och äta upp dem. Om fruktkropparna är 
tillräckligt mogna kan grobara sporer via djurens 
spillning spridas till nya platser. Teoretiskt sett 
bör också daggmaskar genom vertikala rörelser 
kunna flytta upp mogna sporer till markytan. 
Långdistansspridning försvåras i fragmenterade 
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landskap men i trakter rika på hassel bör många 
tryfflar kunna spridas utanför primärlokalerna. 
Etablering kan ske först då hyfer kommer i kon-
takt med rötter av träd och buskar. Taggig och 
strimsporig hjorttryffel är sannolikt bundna till 
hassel, vilket även gäller flera andra arter av tryff-
lar. Det är naturligtvis omöjligt att säga hur dessa 
sällsynta arter uppträder. Lever de i huvudsak 
som små inskränkta mycel med svag eller ingen 
förmåga att bilda fruktkroppar eller är arterna 
verkligen så sällsynta som antalet fyndplatser 
ger för handen?

Inventeringsmetodik
Tryfflar är genom sitt undangömda levnadssätt 
mycket svårinventerade och kräver att man ak-
tivt söker efter dem. Några arter kommer man 
åt utan att gräva, då de befinner sig i markytan, 
men Elaphomyces-arterna måste plockas upp ur 
djupet. Har man tur kan man hitta fruktkroppar 
i jordkakan på en rotvälta efter en storm. Men 
arterna under hassel går inte att hitta på detta 
sätt. För dessa måste man använda redskap och 

skrapa sig ned i jorden. Specialtränade hundar 
av rasen ”lagotto romagnolo” kan vara till god 
hjälp om man vill söka tryfflar generellt men det 
är mycket svårt att träna en sådan hund att leta 
efter speciella arter. Dessutom gräver hundarna 
destruktivt och det kan vara svårt att beskriva 
den exakta växtmiljön för arter som sprutar upp 
i virvlandet av entusiastiska tassar.

För att söka tryfflar behövs, förutom en morakniv 
och en handkratta, massvis av tålamod. När man 
hittat en intressant hasselmiljö och sökt fram en 
lämplig yta avlägsnar man förnan försiktigt med 
händerna och de översta 1–2 centimetrarna av 
jorden skrapas försiktigt av med kniv. Därefter 
tar man handkrattan och krafsar sig ned till 8 
–10 centimeters djup. Under arbetet silas jorden 
portionsvis mellan fingrarna och alla knölar och 
klumpar undersöks genom att man klämmer på 
dem eller rullar dem emellan handflatorna. Rena 
jordklumpar blir till smulor till skillnad från fasta 
föremål. Runda klumpar med avvikande färg tas 
omedelbart till vara. Färgen kan nämligen kom-

Fig. 1. Taggig hjorttryffel (Elaphomyces aculeatus). Foto J. Nitare.
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ma från den mycelfilt som omger fruktkropparna 
hos flera Elaphomyces-arter. Tyvärr är de funna 
klumparna nästan alltid någonting helt annat än 
tryfflar. På vissa lokaler och under vissa år kan 
man söka i dagar utan att hitta en enda tryffel 
eller möjligen bara någon vanlig art, då oftast 
marmorerad hjorttryffel (Elaphomyces murica-
tus). För att lyckas hitta de sällsynta arterna är det 
viktigt att utföra sina prover i optimala miljöer, 
d.v.s. där jorden inte innehåller för mycket lera, 
inte är för grusbemängd, inte innehåller för 
mycket förna och framför allt där den har en grå 
– gråsvart färg. Om provet är rikt på sega rötter 
eller rhizom från t. ex. vitsippa, ramslök eller 
skogsbingel är möjligheterna att finna tryfflar 
begränsade. Likaså är marker bökade av vildsvin 
eller underminerade av mullvad eller vattensork 
generellt sett dåliga. Bäst är obökade fläckar 
med mörk, sandig lättgrävd mylla utan alltför 
mycket rötter. I en hassellund kan jordarten och 
kvalitén variera och ibland är bara någon procent 
av arealen av rätt kvalitet. Det s.k. klackprovet 
kan ibland avslöja om jorden är för lerig. Man 
gör med skoklacken en reva i mullen. Om jorden 
är brun–rödbrun, har fet yta och känns kompakt, 
innehåller den med säkerhet för mycket lera och 
är då ointressant att undersöka. 

I vilken typ av hasselbiotop sökningen bör ske 
beror helt och hållet på vilken art man söker, 
vilket illustreras nedan i jämförelsen mellan de 
båda åtgärdsprogramarterna. 

Taggig hjorttryffel (Elaphomyces aculeatus) 
– fig. 1.
Arten är trots sin sällsynthet och undangömda 
leverne beskriven redan av Vittadini 1831. Frukt-
kropparna är ca 1–2,5 cm i diameter, till färgen 
svartbruna, men i regel omslutna av jordpar-
tiklar och en matta av rödbruna hyfer. I jorden 
ser de först ut som hasselnötter, men den röd-
bruna färgen försvinner delvis då man skrapar 
bort hyfmanteln. I genomskärning avslöjar sig 
det glänsande svarta ytterskalet, som över hela 
ytan bär tätt med taggar, väl synliga under lupp 
(fig. 1). I yngre stadier är taggarna helt insvep-
ta i hyfmanteln och kan då vara svåra att se. 

Hos äldre fruktkroppar bryter taggarna igenom 
och kan då bli synliga utan att svampen snittas. 
Skalets inre del är nästan vit men blir brunaktig 
efter torkning. Gleban, d.v.s. det sporalstrande 
innanmätet, är till en början vitt med ett centralt 
hålrum, senare mörknande av de bruna sporerna. 
Asci är något päronformade - nästan klotrunda, 
40–50 µm långa och innehåller 8 sporer, vilka 
är sfäriska och mörkt bruna, 14–18 µm i diameter 
med korta, 0,5–1,0 µm höga papiller. Sporer-
nas yta består av ett labyrintiskt system av del-
vis upphöjda, sammanväxta ryggar (Hawker 
1954, 1968, Szemere 1965, Kers 1979, Hansen 
& Knudsen 2000). Välliknande foton av denna 
art och andra svartskaliga hjorttryfflar i naturlig 
miljö finns hos Nitare (2000).

Var kan man hitta denna tryffel? 
I regel ingenstans, men om turen är framme kan 
man dyka på den under någon gammal hassel 
på kalkrik mark. Den bildar i vårt land troli-
gen mykorrhiza med hassel. Den är knuten till 
inägomark och finns helst på sandig morän i 
skuggig miljö, i ek-hasselundar eller andra has-
selrika ädellövskogar där man också kan hitta 
andra sällsynta tryfflar (fig. 2). I Schweiz och 
England växer arten under bok på kalkrik jord 
(Knapp 1952) och i Tyskland, Italien, Danmark 
och i Karpaterna under ek, bok, ask och hassel 
(Szemere 1965). Enligt Szemere växer den helst 
i den fina rotfilt som uppträder mellan trädens 
rotgrenar på ett djup av ofta 10 cm under marky-
tan. Detta bekräftas av Roland Carlsson (muntl.) 
som har funnit arten på ned mot 10 centimeters 
djup, alltså betydligt djupare än andra tryfflar. 
Vid Hansta utanför Stockholm påträffades frukt-
kropparna närmare markytan, på ett djup av om-
kring 0,5–5 cm (Kers 1979) och i Väte på Got-
land på 4–5 centimeters djup (Rydberg 2007). 
En annan lokal på norra Gotland, i Halls socken, 
är litet speciell då fyndet gjordes under gran i en 
kalkrik blandskog med inte särskilt stort inslag 
av hassel. Nära granen fanns några stora has-
selbuskar och det är troligt att rötter från dessa 
slingrat sig in under granen.
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Taggig hjorttryffel är en mycket sällsynt svamp 
som i världen bara är känd från Europa. Den to-
tala populationen uppgår till högst 20 lokaler. I 
England är den funnen på tre lokaler (Hawker 
1954), i Danmark en enda gång (1871), i Ungern 
(Karpaterna) på 5–6 lokaler, i Schweiz på två 
ställen samt på ett par lokaler i Italien (Montecchi 
& Lazzari 1993) och ett okänt antal i Frankrike. 
I Danmark och Tyskland betraktas arten som ut-
gången (Larsson 1997). Inga uppgifter finns som 
tyder på att den under senare år anträffats på den 
europeiska kontinenten. I Sverige är den funnen 
på fem platser. Det första fyndet gjordes 1978 i 
nuvarande Hansta naturreservat norr om Stock-
holm, det andra i Halls socken på norra Gotland 
av Christian Lange vid SMF:s mykologivecka år 
2000. Ett tredje fynd gjordes så sent som i ok-
tober 2005, i Fonnsänget i Väte socken på Got-
land (Rydberg 2007). Ett ännu opublicerat fynd 
på Falbygden i Västergötland och ytterligare ett 
på Gotland har gjorts under senare år (Roland 
Carlsson, muntl.). Eftersom svampen är under-
jordisk finns naturligtvis ett mörkertal. Då det 

rör sig om en mycket sällsynt art med förekoms-
ter av reliktkaraktär och som sannolikt har höga 
krav på växtmiljön kan mörkertalet dock inte 
vara särskilt stort. 

Strimsporig hjorttryffel (Elaphomyces 
striatosporus) – fig. 3.
Strimsporig hjorttryffel är en sent beskriven art 
(Kers 1980). Den samlades första gången i Norge 
och bestämdes preliminärt till Elaphomyces lev-
eillei Tul. (Eckblad 1962, 1971) och låg under 
detta namn till 1980, då Lars E. Kers upptäckte 
att det rörde sig om en för vetenskapen ny art.
Svampen har jämförelsevis små fruktkroppar, 
i regel bara 0,4–0,8 cm i diameter, till färgen 
nästan svarta, men i regel omgivna av ett vitt 
till blekt ockrafärgat mycel blandat med jord-
partiklar. I jorden ser de ut som ljusgrå kulor, 
vilka avtecknar sig mot den omgivande, oftast 
mörkgrå jorden genom sin ljusa mycelfilt (fig. 
3). Det svarta skalet är relativt slätt, förhållande-
vis tjockt, i början mjukt, hoptryckbart men vid 
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Fig. 2. Fonnsänget i Väte socken, Gotland - en nyupptäckt lokal för taggig hjorttryffel. Foto M. Jeppson.



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008) 9

torkning hårdnande. Dess inre del (peridiet) är 
betydligt tjockare än ytterdelen (cortex) men 
med likartad färg. Gleban, det vill säga det spor-
alstrande innanmätet, är till en början vit med ett 
centralt hålrum, senare mörknande av de bruna 
sporerna. Asci är något äggformade - nästan 
klotrunda, 25–35 µm långa och kan innehålla 
(4)–6–8 sporer, vilka är sfäriska och som mogna 
mycket mörkt bruna – nästan svarta, i regel 9 
–19 µm i diameter. Sporerna är något genom-
skinliga och ytan består av ett system av paral-
lellt löpande, upphöjda åsar, vilket i mikroskop 
ger sporerna ett strimmigt utseende. Detta är or-
saken till det svenska och vetenskapliga namnet 
på arten. Ornamenteringen varierar dock litet i 
utseende mellan sporerna och det finns sporer 
med nästan vårtig yta (Kers 1980). Arten är i 
fält lätt att känna igen på sin ringa storlek och 
på den nästan vita mycelfilten (Kers 1980, 1984, 
Larsson 1997, Hansen & Knudsen 2000). För att 
undvika förväxling med andra, i Sverige ännu ej 
funna eller rent av kanske obeskrivna arter, är det 
viktigt att vid fynd notera sporernas ytstruktur.

I vilken miljö hittar man strimsporig hjorttryffel? 
Arten växer i Sverige och Norge i anslutning till 
hassel, med vilken den troligen bildar mykorrhi-
za. Den tycks mindre näringskrävande jämfört 
med andra svartskaliga hjorttryfflar och förekom-
mer ofta på tämligen kalkfattiga mulljordar på 
utmarker där blandskogar med hassel finns till 
mindre eller större del. Fältskiktet är i regel glest 
med enstaka örter och stråväxter som blåsippa, 
stenbär, piprör, vispstarr och blåbär (fig. 4). Sko-
garna har lång kontinuitet av lövbärande mark 
och har en växlande mikrotopografi med block, 
moränryggar eller andra upphöjningar som 
medger en viss strömning hos markvattnet i ytan. 
Möjligen är detta markvattenflöde nödvändigt 
för att arten regelbundet skall bilda fruktkrop-
par. I suboptimala miljöer utan tillskott av vatten 
från närmiljön kan arten möjligen leva som my-
cel utan att bilda fruktkroppar - ett förhållande 
som dock är nästan omöjligt att påvisa med de 
resurser vi har idag. DNA-sekvensering är idag 
en dyrbar och arbetskrävande metod, som inte 
lämpar sig för kvantitativa analyser av 

Fig. 3. Strimsporig hjorttryffel (Elaphomyces striatosporus). Relativt unga fruktkroppar med ljus mycelfilt, svart exo-
peridium och ännu vit gleba. Stockholm, Järfälla, Gåseborg, 2005-09-27. Leg. & foto Hans Rydberg.
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detta slag. Hasselbuskarna, under vilka svampen 
växer, är ofta gamla med breda socklar och det 
kan röra sig om bestånd av flera tusen års ålder. 
I likhet med många andra sällsynta tryfflar har 
strimsporig hjorttryffel höga krav på markens 
kvalitet och jordens beskaffenhet. Den växer 
främst på väldränerad mulljord, gärna på sandig-
moig, svallad morän. Jorden är gråsvart – nästan 
svart och utan eller med bara svagt inslag av lera. 
På lokalen vid Gåseborg utanför Stockholm var 
jorden vid inventeringen 2005 mycket hård och 
kompakt, vilket delvis kan ha varit en effekt av 
torkan. Svampen är inte kalkgynnad och inte 
på någon av de kända lokalerna finns kalksten 
i berggrunden. Till skillnad från de flesta andra 
av de svartskaliga arterna är den inte funnen i 
några av våra kambrosilurområden som Öland 
och Gotland. På alla lokaler där tryffeln är fun-
nen växer det dessutom gran. 

Strimsporig hjorttryffel är sällsynt, men utbred-
ningsområdet antyder att arten kan vara van-
ligare än vad antalet fynd vittnar om. Arten är 
i världen bara känd från Sverige och Norge. I 
Norge är den funnen utanför Oslo, i Sverige på 
minst åtta lokaler, flertalet i området runt södra 
Vättern, på östsidan av sjön från Gränna söderut 
men även i Mullsjö kommun i Västergötland på 
västsidan om Vättern. De flesta fynden är från 
1982, som var ett mycket bra tryffelår, och då 
avslöjades också en lokal så långt norrut som i 
Medelpad. Arten är likaså funnen utanför Stock-
holm vid Mälaren, där den också återfanns 2005. 
Ett fynd föreligger från Eriksberg i Sörmland 
(L.-E. Kers, muntl.). 

Världspopulationen uppgår till högst 10 lokaler. 
Den hittades på sin första lokal i Norge redan 
1952, men har sedan inte eftersökts där. Det 
skulle sedan dröja 30 år innan den uppmärksam-
mades på nytt, då i olika delar av Sverige. Att 

Fig 4. Växtplats för strimsporig hjorttryffel vid hasseln till höger i bilden. På lokalen förekommer blåbär, stenbär, 
piprör och kruståtel. Småland, Uppgränna vid Vättern, 2005-10-03. Foto H. Rydberg.
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det rör sig om en tidigare förbisedd art är uppen-
bart och den finns i Sverige idag på minst åtta 
lokaler. På en av lokalerna, den vid Näs i Mull-
sjö kommun i Västergötland, har den påträffats 
på åtminstone tre från varandra åtskilda fläckar 
(R. Carlsson, muntl.). I övriga fall är förekom-
sterna begränsade till en eller ett par närliggande 
hasselbuskar. De svenska bestånden utgör minst 
90% av hela världspopulationen. Fruktsättningen 
varierar starkt mellan åren och är delvis beting-
ad av nederbörden. Även om strimsporig hjort-
tryffel överlever med sina fruktkroppar under 
torrperioder och därför kan ses året om, bildas 
inga nya svampar om jorden är för torr. Antalet 
fruktkroppar på varje lokal varierar från ett fåtal 
till ett hundratal (Kers 1984) och gissningsvis 
varierar den svenska fruktkroppsproduktionen 
mellan ett 20-tal under dåliga år och kanske 
200–300 under toppåren. Om man istället räknar 
antalet fruktkroppsbildande mycel, d.v.s. antalet 
reproducerande individ (se nedan) blir antalet 
ungefär 10. 

Då svampen är underjordisk finns naturligtvis ett 
mörkertal. Även om det rör sig om en sällsynt 
art med förekomster av reliktkaraktär med höga 
krav på markens struktur och mikrotopografi 
är den mindre krävande vad gäller jordmånens 
kalkhalt och näringsinnehåll jämfört med många 
andra sällsynta tryfflar under hassel. Detta kan 
borga för att arten finns på betydligt fler lo-
kaler än de undersökta. En gissning är att den 
förekommer på minst 30 lokaler i Sverige. Fram-
för allt bör det i landskapen kring Vättern finnas 
ytterligare lokaler, då det verkar som om miljön 
för arten här är lämplig. Om arten förekommer 
på fler ställen i Europa är oklart – den har i alla 
fall inte uppmärksammats på kontinenten trots 
rätt omfattande undersökningar där.

Åtgärdsprogrammen
Åtgärdsprogrammen för strimsporig och taggig 
hjorttryffel (Rydberg 2007a och 2007b) är fast-
ställda. Nationella inventeringar av de båda ar-
terna har påbörjats. För strimsporig hjorttryffel 
finns en delrapport (Rydberg 2006) och för tag-
gig hjorttryffel finns de inledande inventerings-

resultaten i sammandrag som en bilaga i åtgärds-
programmet. För taggig hjorttryffel kommer 
inventeringar att ske under 2008–2009, främst 
på Gotland, men också i Stockholms, Östergöt-
lands, Kalmar och Örebro län. Undersökningar 
gjordes under den gångna hösten 2007 på Öland 
och i Västergötland, dock med klent resultat. När 
det gäller strimsporig hjorttryffel kommer natio-
nella inventeringar att utföras under 2008–2010, 
främst i Jönköpings län, men också i Stockholms, 
Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Örebro, 
Västra Götalands och Västernorrlands län. 

Upprop
Inom ovanstående län är författaren intresserad 
av att från läsarna få uppgifter om områden där 
det finns gamla hasselbestånd. För taggig hjort-
tryffel gäller det främst områden av inägotyp 
där berggrunden eller moränen är kalkrik, för 
strimsporig hjorttryffel handlar det om lokaler 
på utmarker (främst tidigare betade skogar) med 
kvarstående gammal hassel i barr- eller bland-
skogsmiljö. Observera att gamla hasselbestånd 
av intresse för tryfflar har en basdiameter som 
oftast är 0,5 till 1 meter eller större, ibland upp 
till två meter. Tänk på att det kan finnas gamla 
hasselbuskar, där de enskilda stammarna är gro-
va och döda/döende men där basdiametern hos 
själva sockeln är mindre än en halv meter. Dessa 
är oftast mindre intressanta som växtplatser för 
tryfflar.

Hypogeiska svampar är generellt mycket dåligt 
eftersökta och det finns flera arter som bara är 
funna på någon eller ett fåtal lokaler. Ett exem-
pel är jordstjärnstryffeln, (Radiigera flexuosa) 
som i hela världen bara är funnen på en ö i 
Mälaren (Kers 1976) och för vilken det för när-
varande upprättas ett åtgärdsprogram (Jeppson 
2008). Om fler mykologer ägnade några dagar 
per år åt denna undangömda grupp av svampar, 
skulle vår kunskap om den svenska tryffelfun-
gan kunna utökas väsentligt. Hösten är normalt 
bästa årstid även om hjorttryfflarna kan hittas 
även andra delar av året. Även under torrperi-
oder, då andra svampar saknas ovan jord, kan det 
vara värt att söka tryfflar. Man kan då utnyttja 
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de dagar i fält då det inte finns så många andra 
svampar att hitta. 
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Svampar är till sin natur ”regelbundet oregel-
bundna” till både utseende och uppträdande. 
Men med handen på hjärtat är det väl lite av 
charmen och spänningen med svamp både som 
arbete och hobby! Fullärd blir man ju aldrig. 
Mitt eget intresse för svamp har under åren glidit 
över till att främst rita av och måla den mångfald 
av former och färger som svampriket uppvisar. 
Det blir både abstrakt och mer porträttlikt må-
lande. Men en svampart har hållit mitt intresse i 
ett järngrepp i många år.

Ända sedan jag läste artikeln ”Efterlysning: 
Vasshättan – en förbisedd svampart i vassar” 
i Fåglar i Närke 1991 (Milberg & Bergengren 
1991) har jag väntat. Väntan kom dock att bli 
längre än jag kunnat tro. Jag visste nämligen re-
dan när jag läste artikeln att jag sett svampar på 
vasstråna i närheten av in-/utloppet till det som 
då ofta bara kallades Lertaget i Kumla. Det enda 
jag behövde var ju att hitta dem igen för säker 
artbestämning och eventuellt beläggexemplar. 
Men allt i livet är inte lätt och försöken att åter-
finna dessa svampar blev, trots många, många 
timmar i området och dess vassar, resultatlösa. 
Nu blev jag inte utan andra spännande svamp-
fynd! Flera andra arter har hittats i vassmiljön 
där ute. Några har artbestämts medan andra vän-
tar på att få ett namn.

Så hände det saker på jobbet. Under 2004 och 
2005 gjordes flera intressanta svampfynd i 
ett vassbeväxt dike mellan Sölve grustag och 

Vasshätta (Mycena belliae) i Björka lertag 
– en liten historia om väntan

 JONAS ENGZELL

Abstract
Mycena belliae found in the province of Närke, S. Sweden. 
The author reports a finding of Mycena belliae growing on Phragmites australis in an aban-
doned clay pit near Kumla, S. Sweden. The fungus is illustrated with a water colour painting.

Sölvesborgsviken i Sölvesborgs kommun. Arne 
Ryberg tog kontakt med mig eftersom jag var 
en av tjänstemännen som då jobbade med en 
fördjupad översiktsplan över området i fråga. Ni 
har säkert gissat rätt! Vasshättan var en av svam-
parna! Men varför kunde jag inte återfinna dem i 
Björka lertag (som området hetat sedan det blev 
reservat 1997)?

Så i september 2007 såg jag vid besök i områ-
det den 7:e till 10:e att det var mycket ”svamp” i 
vassen. Det var t ex gott om olika myxomyceter, 
bland annat Leocarpus fragilis (glansgryn) och 
någon liten, ännu obestämd hattsvamp. Nu höjdes 
mina förväntningar på att åter hitta vasshättan 
men ingen sågs trots att jag faktiskt kröp runt på 
alla fyra. Jag åkte hem till Bromölla, via en liten 
omväg förbi Dalarna, utan att ha någon mer resa 
till Björka lertag inplanerad under hösten.

Sedan blev det hastigt och lustigt beslutat att det 
skulle fräsas vass där ute (en periodvis återkom-
mande skötselåtgärd). Jag tog ledigt från jobbet 
och kom ut i området den 4 oktober. Då hade av-
tappningen av vattnet från Björkadelen av lertaget 
redan påbörjats och Bror A. Levin hade redan 
sett till att det grävts en kanal genom vassruggen 
som vuxit upp kring utloppsröret vid fördäm-
ningen och som hindrade vattnet från att rinna 
ut. Där stod sedan både jag och Bror och tidvis 
även Åke Teljå och tittade i omgångar under de 
följande dagarna. Med kratta rensade vi kanalen 
som ofta satte igen men ingen såg, vad jag vet, 
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Vasshätta (Mycena belliae). Närke, Kumla, Björka lertag NR, 2007-10-07. Akvarell J. Engzell.
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något annat än vass. När jag så kom ut den 7 
oktober såg jag att kanalen åter satt igen. Jag 
hämtade krattan och gick tillbaka och då stod 
de bara där, flera stora och vackra exemplar av 
vasshätta! De växte långt ner på vasstråna precis 
bredvid kanalen. 

Kamera och skissblock åkte fram och det blev 
litet jäktigt då tåget hem skulle gå strax efter 
lunch. Jag kunde räkna in ett 20-tal exemplar 
(fruktkroppar) av vasshätta bara runt själva utka-
nalen. Fler hattar syntes i vassen runt om kring. 
Med stöd av ett tillstånd från Kumla kommun 
plockade jag in två vasstrån med svampar som 
beläggexemplar. De stod i kanten och skulle 
ändå troligen ha skadats vid det fortsatta arbetet. 
Dessa två strån togs sedan hem till mina föräl-
drar, där jag hade mitt sedvanliga ”basläger”. 
Redan efter några minuter fylldes mitt rum där 
av den starkaste doften av vassrugge! Lukten 
var så påträngande att jag var tvungen att genast 
sluta in vasstråna. Problemet fortsatte när jag 
senare på kvällen kom hem till Bromölla. Dessa 
små bitar fyllde hela övervåningen med lukten 
av vassrugge på hösten! Det var oundvikligt att 
inte slås av tanken att mycket av det vi upplever 
som doften av ruttnande vass kanske snarare är 
lukten av vasshättemycel som håller på att bryta 
ner vassen. 
Om vasshättan kommit till Björka lertag som in-
vandrare någon gång efter att lerbrytningen drog 
igång 1969, eller om arten funnits hela tiden i 
vassruggarna i de diken som hör till Stenebäck-
ens tillflöden, tycker jag själv är en högst öppen 
fråga. Klart är att arten finns där, även om den 
inte alltid är så lätt att hitta.
Avslutningsvis ett tack till Uno Eliasson för hjälp 
med myxomyceterna.
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Inledning
Sedan några år tillbaka har olika åtgärdsprogram 
för bevarande av hotade arter tagits fram genom 
länsstyrelserna på uppdrag av Naturvårdsverket. 
I samband med en utbildning kring åtgärdspro-
grammen för violgubbe (Gomphus clavatus) och 
fjälltaggsvampar (Sarcodon spp.)  (Aronsson 
2007, Nitare 2006a & b) genomfördes en två-
dagars utbildning i norra Uppland kring dessa 
svampar och deras hotade skogsmiljöer (se 
Rydberg 2007) med deltagare från landets läns-
styrelser och Skogsstyrelsen. Undertecknad och 
Gillis Aronsson var kursledare och svampex-

perterna Eef Arnolds och Rob Chrispijn från 
Holland medverkade och gav oss internationella 
utblickar kring arternas övergripande hotsi-
tuation. De var hänförda av artrikedomen och 
utnämnde norra Uppland till ”Europas tagg-
svampsparadis” utan motstycke, vilket ger oss 
anledning att reflektera över det naturvårdsar-
bete som berör dessa åtgärdsprogramsarter och 
deras skogsmiljöer (Nitare 2006b). 
Vid kursens fältexkursion den 13 september 
2007 besöktes en äldre grandominerad kalkbarr-
skog på frisk mark, där vi tidigare år påträffat 
violgubbe och flera olika taggsvampar. Lokalen 

Gräddfingersvamp (Ramaria lacteobrunnescens) 
funnen för första gången i Nordeuropa i en uppländsk 
kalkbarrskog 
 
 JOHAN NITARE

Abstract
Ramaria lacteobrunnescens – first North European record from a herb-rich coni-
ferous woodland in Sweden.
The creamy white (or light yellowish white) coral fungus Ramaria lacteobrunnescens Schild 
is reported as new to Scandinavia and north Europe. The fungus is described and illustra-
ted. It was found in an old, herb-rich conifer forest dominated by Picea abies (with some 
scattered old Pinus silvestris) on calcareous-rich moraine, in the coastal region of eastern 
central Sweden in the province of Uppland, southeast of Östhammar close to Tuskö (Börstil 
parish). The forest is privately owned and has in earlier days been grazed. The small forest 
locality (6,4 ha) has an extraordinarily high biodiversity of rare macrofungi, especially among 
the ectomycorrhizal fungi associated with conifers, e.g. many hydnoid fungi and other 
Ramaria-species. The forest history and earlier grazing management in combination with the 
calcareous ground are probably important factors explaining the aggregation of many rare 
species on the locality. The forest ground has probably been continuously covered by conifer 
trees for a very long period of time. Picea abies immigrated, and first reached the Swedish 
border in the eastern part of central Sweden about 3000 years ago and the natural forest 
ecosystem on the described locality may have developed in connection with some of the 
earliest spruce forest sites in Scandinavia. Some listed ectomycorrhizal fungi are suggested to 
be important as indicator species for nature conservation of basiphilous coniferous forests 
in the region of eastern central Sweden. 
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utgör ett 6,4 ha stort barrskogsområde (nyckel-
biotop) som bär spår av tidigare skogsbete och 
där sentida skogsavverkningar inte skett (fig. 5). 
Området som vi har vi benämnt Plogmyren lig-
ger invid Tuskö på Söderön utanför Östhammar. 
Förutom en mängd olika taggsvampar sågs här 
också olika korallfingersvampar (Ramaria subg. 
Ramaria  inkl. subg. Laeticolora), vilka bedöms 
ha lika högt naturvårdsindikativt värde som 
taggsvamparna och violgubben som vi stude-
rade i denna skogsmiljö (se Nitare 2000).
På en liten yta i skogen invid en stig, där det 
förekom en koncentration av andra sällsynta 
arter, fann vi en stor och karaktäristisk ljust 
gulvit fingersvamp med stor vit fot som för oss 
alla var obekant. Vi såg direkt att denna svamp 
avvek från allt vi tidigare sett bland korallfinger-
svampar och därför borde vara något mycket 
ovanligt. Materialet samlades in i all hast efter 
att alla kamerabehängda kursdeltagare fotogra-
ferat ”den mystiska fingersvampen” (se fig. 1). 
Efter några dagars kylskåpsförvaring gjordes en 
närmare undersökning (fig. 2–3) och det visade 
sig då att svampen vi funnit var Ramaria lac-

teobrunnescens Schild, en svamp som tidigare 
inte noterats från norra Europa. Vårt fynd var 
slående likt den bild som finns på mittuppsla-
get hos Franchi & Marchetti (2001) och som 
påträffats i en snarlik örtrik granskogsmiljö i 
alptrakterna (Dolomiterna) i norra Italien. På 
deras bild syns förutom granbarr också blad av 
sårläka (Sanicula europaea), en art som också 
förekommer vid Plogmyren och som i granskog 
hos oss bara finns i de finaste kalkbarrskogarna. 
En annan snarlik bild på svampen från Italien 
(samma lokal som ovan?) kan ses på [www.
ambmuggia.it] och även här ses grankvistar 
bland löv i en mullrik miljö. 
Som svenskt namn på Ramaria lacteobrunnes-
cens föreslås här gräddfingersvamp som avser 
att spegla svampens ljusa färg som i grenarna 
skiftar i nyanser från gräddvitt till ljust gulvitt 
(jämför intorkad grädde). 
Kunskapen om de stora mykorrhizabildande 
fingersvamparna i undersläktet Ramaria (inkl. 
undersläktet Laeticolora) har länge varit brist-
fällig och det har förekommit stor namnförbist-
ring och sammanblandning mellan olika arter. 

Figur 1. Gräddfingersvamp (Ramaria lacteobrunnescens) vid Plogmyren, Tuskö, Östhammars kommun, 2007-09-13. 
I vegetationen förekommer blåsippor och kranshakmossa som i barrskog indikerar näringsrika markförhållanden. 
Foto Johan Nitare. 
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Fig. 2 och 3. Gräddfingersvamp (Ramaria lacteobrunnescens) två dagar efter insamlingstillfället. Notera den kompakta 
förgreningen och svampens kraftiga fot. Vid gamla skador har här och var bildats bruna fläckar. 

Många fynd i detta ”svåra släkte” har genom 
åren förblivit obestämda eller kastats då det säl-
lan gått att få säkra namn. Under senare år har 
dock bilden över vilka arter som förekommer i 
vårt land sakta börjat klarna då flera nya arter 
har presenterats och porträtterats. Denna artikel 
syftar till att lägga ytterligare en sådan pusselbit 
till vår samlade bild av landets flora av korall-
fingersvampar. 
För en närmare presentation av korallfinger-
svampar och några för landet nya arter hänvisas 
till Söderberg (2005). Han ger även exempel på 
viktiga karaktärer man bör notera redan i fält 
för att senare kunna bestämma sina fynd. Bra 
bestämningsnycklar och en första introduktion 
till korallfingersvampar utgör arbeten av Franchi 
& Marchetti (2001) och Krieglsteiner (2000). 
Därefter får man söka information i olika tid-
skrifter (se referenser i föreslagna arbeten). För 
tydlighetens skull bör nämnas att det finns två 
olika ”skolor” när det gäller fingersvamparnas 
namnsättning och taxonomi, dels den nord-

amerikanska runt personer som Marr & Stuntz, 
Ronald Petersen, dels den centraleuropeiska 
skolan som bygger på äldre arbeten av  Corner 
med nu aktiva personer som Schild, Christan, 
Daniëls, Franchi & Marchetti m. fl. I vårt land 
förekommer kopplingar och gemensamma arter 
med såväl Nordamerika som Centraleuropa, vil-
ket kan försvåra ett bestämningsarbete då man 
lätt förirrar sig bland alla namn.

Beskrivning 
Ramaria lacteobrunnescens Schild 1980
Beskrivningen baseras på det svenska materia-
let som kommer att överlämnas till Fytoteket i 
Uppsala (UPS).
Uppland, Börstil socken, Östhammars kom-
mun, Söderön, Plogmyren, äldre lågörtgranskog 
med inslag av enstaka äldre tallar (tidigare 
skogsbete) på kalkrik morän i nedre delen av 
en sluttning invid liten stig, 2007-09-13. Leg. & 
det. Johan Nitare.
Medelstor ljust gulvit korallfingersvamp. På 
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avstånd blomkålslik och ovanligt kompakt. 
Fruktkropp rundad, med grov vit fot och grova 
vita huvudgrenar (fig. 1–3). Därefter upprepat 
tätt förgrenad med korta grenar som överst är 
ljust gulvita−ljusgula (som torkad blir svampen 
ljust beigebrun). Hela svampen är ca 15 cm 
hög och 12 cm bred. Foten är upp till 6 cm hög 
och 4 cm tjock före första huvudgrenen. Längst 
ut är grenspetsarna V-formigt uppflikade likt 
små knubbiga fingrar. Här och var finns små 
lilabruna−bruna fläckar (ej intorkningseffekt) 
och hela svampen kan få bruna fläckar vid gamla 
skador. Köttet är vitt, något vattnigt marmorerat. 
Svampen avger en svagt sötaktig mild doft och 
fruktköttet smakar helt milt utan att efterlämna 
någon bitter eftersmak. Sporerna är smalt bön-
formade, 7,0−9,7×3,4−4,1(–4,8) µm, med kort 
snedställd apiculus (fig. 4). Sporväggen är på 
ytan fint ornamenterad med låga små vårtor som 
i ljusmikroskop (faskontrast) är synliga som fina 
punkter eller longitudinellt utdragna fläckar. 
Hyferna är enkelt septerade utan söljor, någon 
enstaka gång päronformigt uppsvällda före sep-
teringen (fig. 4).  
Svampen är så speciell med sina ljust gulvita− 
mjölkvita−vaxvita−gräddvita fruktkroppar kom-
binerat med hyfer som saknar söljor att Franchi 
& Marchetti (2001) skapade en helt egen sek-
tion (sect. Niveae) för arten inom undersläktet 
Ramaria. En annan ljus art som också saknar 
söljor på hyferna, och som är en tänkbar för-
växlingsart, är blek fingersvamp (R. pallida). 
Denna art är blekt gråvit–gråbeige, ofta med 
svagt grårosa ton, ibland smutsgulbeige (men 
ej ljust gulvit). Den har något currylik doft och 
fruktkött som smakar bittert (bitter eftersmak). 
Dessutom har blek fingersvamp större och bre-
dare sporer, ca (8−)10,5−13,5×5−6(−6,5) µm, 
med kraftigare och tydligare ornamentering som 
bildar långsträckta fläckar eller ryggar. 

Utbredning
Ramaria lacteobrunnescens beskrevs av Edwin 
Schild år 1980 på material som kom in vid 
en svamputställning den 15 september 1979 i 
Trento i norra Italien. Med stöd av bl. a. för-
narester som fanns på svampen drog Schild 

slutsatsen att arten vuxit i ädellövskog med 
bok, kastanj och ek med inslag av tall. Schild 
redovisar även material från Bozen i samma 
region. I samma trakt (Trentino) finns ytter-
ligare fynd från Preghena under gran (Picea) 
(Franchi & Marchetti 2001). Dessa tre fynd är 
alla gjorda i närliggande områden i bergskedjan 
Dolomiterna. En sökning på Internet ger vid 
handen att svampen även är rapporterad från 
centrala Spanien nära Madrid under tall (Pinus 
sylvestris) av P. P. Daniëls 1999. Enligt den nyli-
gen utkomna rödlistan från Schweiz (Senn-Irlet 
m.fl. 2007) uppges att Edwin Schild även ska 
ha påträffat arten i Schweiz. Någon lokal anges 
dock inte. Dessa uppgifter är allt som gått att 
få fram kring artens totala utbredning. Fyndet 
i norra Uppland är därför av allt att döma det 
första i Skandinavien och Nordeuropa. 

Figur 4. Sporer och hyfer från det svenska materialet av 
gräddfingersvamp (Ramaria lacteobrunnescens). Notera 
sporernas smala bönform och fina ornamentering samt 
att hyferna saknar söljor. Illustration Johan Nitare.
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Unika kalkbarrskogar i norra Uppland
Genuina kalkbarrskogar har stora ekologiska 
likheter med ädellövskogar. I de mullrika brun-
jordarna trivs daggmaskar och i fältskiktet finns 
ofta inslag av olika lundväxter. Längs kusten 
i norra Uppland och Roslagen finns unika 
kalkbarrskogar på morän och leror som har en 
kalkhalt på 30 procent eller mer, vilket mot-
svarar gotländska förhållanden (Nitare 2005). 
Kalken härstammar från en stor kalkstensplatå 
ute i Bottenhavet. Genom inlandsisens påver-
kan har därifrån kalkrikt material blandats in 
i moränen som avsattes för tiotusen år sedan 
när isen smälte. Den successiva landhöjningen 
som pågått sedan dess blottlägger ständigt ny 
mark längs kusterna. Landhöjningen är idag ca 
50–60 cm på hundra år. Inåt land och i högre 
liggande områden sker en naturlig urlakning 
och försurning. I kuperade skogsområden finns 
därför en stor variation i markens kalkhalt där 
den rikaste delen påträffas i sänkor och i nedre 
delen av sluttningar som är påverkade av rörligt 
markvatten. 

I det skärgårdslandskap med uppstickande öar 
som fanns i norra Uppland för ca 3000 år sedan 
invandrade granen och dess följearter från öster 
(Bradshaw 1992, Giesecke & Bennett 2004). 
Både tall- och lövskogar fanns då sedan länge 
etablerade i regionen. I denna del av östra 
Mellansverige uppträdde alltså några av de förs-
ta granskogsekosystemen i vårt land på unga, 
näringsrika och kalkhaltiga jordar. Med all san-
nolikhet var det fråga om mycket örtrika skogar 
med inslag av gran, tall, hassel, al och olika ädel-
lövträd. I samband med landhöjningen har under 
3000 år dessa örtrika granskogsekosystem bara 
bevarats på platser där den naturliga markför-
surningen på olika sätt motverkats, t. ex. genom 
ytligt kalkhaltigt grundvatten eller där hela 
skogsekosystemet successivt förflyttats neråt till 
nya kalkhaltiga jordar som frilagts genom land-
höjningen. Strandlinjen för 3000 år sedan gick 
ungefär på dagens nivåkurva 15−20 m, d.v.s. 
på den nivå där svamplokalen vid Plogmyren 
nu befinner sig. Man kan därför misstänka att 
skogarna i dessa kalktrakter representerar en 

Figur 5. Kalkbarrskogen vid Plogmyren i norra Uppland är olikåldrig och bär spår efter forna tiders skogsbete. 
Skogen är grandominerad men här och var finns inslag av äldre tallar. Foto Johan Nitare 2007-09-13. 
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mycket ursprunglig vegetationstyp av örtrika 
granskogar med ett speciellt svampsamhälle på 
bördiga mulljordar som nu försvunnit på de allra 
flesta håll även i Uppland. 
Detta förhållande, att vi i kustområdena i norra 
Uppland och Roslagen finner små bevarade 
områden med extremt artrika granskogar och 
barrblandskogar där den biologiska mångfal-
den av mykorrhizasvampar bokstavligen kan 
ha sina ”rötter” och sitt genetiska ursprung 
i skogar från våra allra tidigaste granskogs-
ekosystem, gör dessa miljöer unika och mycket 
skyddsvärda även i ett internationellt perspektiv. 
Artkoncentrationen kan ibland vara så stor att 
det är svårt att fotografera en hotad svampart 
utan att samtidigt trampa ner en annan hotad 
art. Vi har här mycket skyddsvärda mykologiska 
”hotspots” som är akut hotade och sårbara. 
Under en följd av år har särskilda inventerings-
insatser riktats mot just dessa kalkbarrskogar 
genom våra naturvårdsmyndigheter (länssty-
relser, Skogsstyrelsen) och enligt beslut skall 
dessa kalkbarrskogar prioriteras vid områdes-
skydd enligt den nationella strategi som anta-
gits för skydd av skog (Naturvårdsverket & 
Skogsstyrelsen 2005). Hotet mot de kvarva-
rande kalkbarrskogarna är dock överhängande 
och många nu enastående områden riskerar att 
slutavverkas. Växtplatsen för gräddfingersvam-
pen är en sådan plats som idag saknar skydd 
men som är högt prioriterad för det framtida 
skyddsarbetet. I norra Uppland har man genom 
flygbildstolkningar vaskat fram flera hundra 
potentiellt värdefulla rester av genuina kalk-
barrskogar. En naturvärdesbedömning har sedan 
skett vid fältbesök med bl. a. sammansättningen 
av mykorrhizasvampar som ett viktigt kriterium 
(tabell 2). Det var i samband med en sådan 
fältkontroll som den nu aktuella lokalen vid 
Plogmyren upptäcktes. Skogen utgör en nyckel-
biotop på 6,4 ha. Vad vi känner till så är denna 
lilla lokal en av de artrikaste kalkbarrskogarna i 
hela Uppland när det gäller sällsynta mykorrhiza-
svampar (Aronsson 2007). 
Skogen vid Plogmyren är en äldre betespräg-
lad barrskog som idag domineras av gran med 
enstaka inslag av tall (fig. 5). I vissa partier är 

granarna upp till 180 år gamla medan de i andra 
delar är runt 90–100 år. Terrängen är omväx-
lande med små berghällar och fuktiga svackor. 
Inom området finns stigar och spår efter gamla 
körvägar. Skogen är alltså en typisk bondeskog 
som tidigare skötts med småskaliga extensiva 
metoder. 
Gräddfingersvampen växte invid en liten stig i 
nederkanten av en terrängsvacka. Vegetationen 
bestod huvudsakligen av kranshakmossa, hus-
mossa och väggmossa i bottenskiktet och blåsip-
por, skogsviol och vispstarr i fältskiktet. Inom 
en radie på bara några meter fanns här också 
lilafotad fingersvamp (R. fennica), fläckfinger-
svamp (R. sanguinea), taggfingersvamp (R. spi-
nulosa), den gula fingersvampen R. flavescens, 
koppartaggsvamp (Sarcodon lundellii) och bit-
ter taggsvamp (S. fennicus) och taggsvampen 
S.”modestum” (troligen en granform av S. glau-
copus). Ett stenkast längre bort växte olika lök-
spindelskivlingar (Phlegmacium spp), orangegul 
fingersvamp (Ramaria largentii), blek finger-
svamp (R. pallida), druvfingersvamp (R. botry-
tis), gultoppig fingersvamp (R. testaceoflava), 
raggtaggsvamp (Hydnellum mirabile), brand-
taggsvamp (H. auratile), orange taggsvamp (H. 
aurantiacum) och den för Sverige nya (!) arten 
Hydnellum cumulatum (det. Eef Arnolds).  Det 
bör noteras att det är högst anmärkningsvärt att 
det på denna lilla lokal vid Plogmyren påträf-
fades två för landet helt nya arter! Andra ovan-
liga mykorrhizasvampar i gräddfingersvampens 
skog vid Plogmyren anges i tabell 1.

Tack
Ett stort tack till min vän och ”lärarkollega” 
vid den aktuella svampkursen Gillis Aronsson 
som genom många besök detaljerat inventerat 
svampfloran vid Plogmyren och sammanställt 
arterna till tabell 1 och samtidigt gett värdefulla 
synpunkter på poängtabellen för Uppland (tabell 
2), till Eef Arnolds som bestämt kritiskt mate-
rial av taggsvampar som vi inte klarade av, till 
Svengunnar Ryman för hjälp med litteratur och 
till Lennart Söderberg som bekräftat min artbe-
stämning av Ramaria lacteobrunnescens. 
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Efter korrektursättning av ovanstående artikel 
har Josef Christan utkommit med en mono-
grafi över Tysklands korallfingersvampar “Die 
Gattung Ramaria in Deutschland”. Boken omfat-
tar 352 sidor och innehåller bestämningsnycklar 
på tyska och engelska, noggranna beskrivningar, 
bilder på hyfer och sporer (samt spordiagram) 
och färgbilder på många av Europas arter. Fokus 
ligger på de arter som förekommer i Central- 
och Sydeuropa. Den innehåller också en omfat-
tande litteraturförteckning och genomgång av 
äldre litteratur. Boken är en viktig milstolpe 
för fingersvampssystematiken och ger en ny 
utgångspunkt för alla som vill studera korall-
fingersvampar i Europa

Johan Nitare 
Skolgatan 23 A
561 35 Huskvarna

Johan Nitare är bio-
log och arbetar med 
naturvårdsfrågor vid 
Skogsstyrelsen. 

johan.nitare@skogsstyrelsen.se

  
SVAMPPRESENTATION



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008) 23

Tabell 1. Sällsynta svampar funna i barrskogen (nyckelbiotopen, 6,4 ha) vid Plogmyren, (Tuskö, Börstil sn.) 
mellan åren 2005 och 2008. Uppgifterna baseras främst på inventeringar utförda av Gillis Aronsson.
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Tabell 2. Värdepoäng (signalartspoäng) för Uppland. På försök har förekomsten av olika kärlväxter och 
mykorrhizasvampar i norra Uppland och Roslagen använts som hjälpmedel för att naturvärdesbe-
döma äldre genuina ört- och kalkbarrskogar av frisk lågörtstyp. Genom att här tilldela olika kärlväxter 
och mykorrhizasvampar vissa poäng kan man efter några års inventerande få poängsummor för olika 
områden som delvis speglar deras naturvärdeskvalitéer. Poängsumman kan användas som en del i 
en samlad naturvärdebedömning när man jämför snarlika barrskogsområden vid t.ex. prioritering för 
områdesskydd. Gräddfingersvampens lokal vid Plogmyren är med denna poängmetod ett av Uppsala 
läns främsta kalkbarrskogsobjekt och endast 6,4 ha stor. Från mykologisk utgångspunkt kan detta vara 
ett sätt att illustrera s.k. ”hotspots” för sällsynta och hotade svampar. Observera att kärlväxtpoäng och 
svamppoäng inte är jämförbara utan bör redovisas var för sig. 
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Inledning
I samarbete med skogsstyrelsen har SMF 
genomfört inventeringar av skogslevande röd-
listade svampar i hela landet (jfr. artikel av 
Kerstin Bergelin och Arne Ryberg på annan 
plats i detta nummer). Från min hemkom-
mun Salem, presenteras här inventeringar i två 
skogsområden som utgör exempel på tätortsnära 
skogar. Det är en skogstyp som på senare år fått 
en aktualiserad uppmärksamhet [http://www.
naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/
tatortsnara-skog/]. På regeringens uppdrag har 
Länsstyrelsen identifierat potentiella grönområ-
den för tätortsnära reservatsbildning, inte minst 
viktiga som rekreationsområden för en växande 
befolkning (Länsstyrelsen i Stockholms län 
2003). 
Salems kommun ligger i södra delen av 
Stockholms län, alldeles norr om Södertälje. 
Större delen av kommunen utgörs av ett relativt 
glest befolkat jordbrukslandskap. En stor del 
av detta utgörs av naturreservatet Bornsjön. 
Reservatet täcker en landyta på 3820 hektar 
vilket utgör mer än halva kommunens totala yta 

(Länsstyrelsen i Stockholms län 2005). Bornsjön 
är en viktig reservvattentäkt för Storstockholm 
och naturen runt sjön är klassiska svampmarker. 
Hit åkte på sin tid flera framstående myko-
loger, framförallt Nils Suber men även Hugo 
Stelin och Lars Romell. Senare följde Södertälje 
Svampklubb i deras spår (Iseborg m. fl. 1994). 
Bornsjöområdet utgör en del av Stockholms 
gröna kilar. I storstadsområden är dessa kilar 
viktiga spridningsvägar för djur, svampar och 
växter, där exploatering av olika slag gör att 
grönområden annars riskerar att segregeras och 
isoleras. Ett av de första svenska fynden av 
Cantharellus melanoxeros (svartnande kanta-
rell) gjordes också här i mitten av 1980-talet 
(Iseborg 1986).
Befolkningen i kommunen är koncentrerad till 
Salems centrum och Rönninge. På senare år har 
en ganska stor inflyttning skett till kommunen 
och nya bostäder och skolor byggs. 
Här presenteras inventeringar av svamp från två 
områden i kommundelen Rönninge. Praktiskt 
taget inga inventeringsuppgifter om svampar 

Svampar i tätortsnära skogar 
– exempel från Salems kommun
 
 MATTIAS ANDERSSON

Abstract
Fungi in suburban forests.
The mycoflora of two suburban forests are presented. A major threat to suburban woodland 
areas is exploitation due to construction of new roads and buildings and the subsequent risk 
of segregation and isolation. On the other hand suburban woodlands are important as recre-
ation areas for people living in the surrounding larger cities. In Salem south of Stockholm, two 
localities with a high diversity mycoflora have been investigated. The combination of calcife-
rous soils and a mild climate has been shown to host a variety of threatened fungal species, 
eg Inonotus triqueter, Inonotus tomentosus, Cantharellus melanoxeros, Aureoboletus gentilis and 
several Ramaria species. In one of the investigated woodlands Ramaria pallidosaponaria R. H. 
Petersen was detected. It seems to be the first published Swedish record.
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fanns tidigare rapporterade från Rönninge 
(Iseborg m. fl. 1994).
 

Garnudden
Garnudden är ett av tre områden i Salem som 
identifierats i Länsstyrelsens rapport om poten-
tiella reservat i tätortsnära skogar. Det är ett ca 
50 hektar stort strövområde mellan järnvägen 
och sjön Uttran. Kommunen har påbörjat arbetet 
med reservatsbildning och ärendet har varit på 
remiss [http://www.salem.se/templates/Normal.
aspx?id=28472]. Området ligger inte långt från 
en pendeltågsstation och nära bebyggelsen. Här 
finns motionsspår och flera fina badplatser 
längs sjön Uttrans stränder. Området har en lång 
skoglig kontinuitet, är bitvis kalkpåverkat och 
rörligt markvatten förekommer. Detta visar sig i 
den örtrika markfloran, den påtagliga förekom-
sten av hassel och ett stort antal svampar som är 
signalarter. Inom området finns följande natur-
typer enligt indelningen i systemet Natura 2000: 
västlig taiga (9010), näringsrik granskog (9050) 
och lövsumpskog (9080). 

Svampinventeringen som genomförts omfat-
tar ungefär halva det totala reservatsområdet. 
Inventeringen har genomförts under tre års tid 
och fyra rödlistade arter samt ett 20-tal olika 
signalarter har registrerats under perioden. 
Längs sjöstranden slingrar sig motionsspåret och 
på de branta sluttningarna växer flerhundraåriga 
tallar. Flera signal- och rödlistade arter knutna 
till gamla tallar har påträffats här: Sparassis 
crispa (blomkålssvamp), Phellinus pini 
(tallticka) och Inonotus triqueter (tallharticka). 
Även Phellinus chrysoloma (granticka) före-
kommer här. Tallhartickan är en ovanlig art 
som växer i den glesa skogen av grova tallar 
längs sydsluttningen ner mot sjön. Denna bio-
top (fig. 1) möjliggör en stark solinstrålning 
som troligen skapar ett gynnsamt mikroklimat 
för denna värmegynnade art. Ovanför strand-
branten finns en kalkpåverkad granskog med 
inslag av bland annat hassel. Här växer flera 
arter knutna till gran på näringsrik mark som 
till exempel Sarcodon imbricatus (fjällig tagg-
svamp) Lactarius scrobiculatus (svavelriska) 

Fig. 1.  Garnudden, 2006-10-01. Gammal gles kalkpåverkad tallskog, sluttande ner mot sjön Uttran. Växtplats för 
Inonotus triqueter (tallharticka). Foto M. Andersson.
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Cortinarius sulfurinus, (persiljespindling), C. 
percomis (kryddspindling), Inonotus tomentosus 
(luddticka) och korallfingersvampen Ramaria 
largentii (orangegul fingersvamp). Bland ved-
levande arter har påträffats Ramaria apiculata 
(gröntoppig fingersvamp) och Clavicorona pyxi-
data (kandelaberfingersvamp).
I slutet av augusti 2008 gjordes ett inventerings-
besök tillsammans med Stockholms svampvän-
ner då flertalet av ovanstående arter påträffades 
tillsammans med Russula aurea (guldkrem-
la), Leccinum pseudoscabrum (hasselsopp), 
Cortinarius balteatocumatilis (ekspindling) 
och C. fervidus (roströdskivig spindling). Totalt 
noterades över 100 arter.

Källdalen-Ekdalen
Ett ca 10 hektar stort område med omväxlande 
natur, insprängt mellan äldre villabegyggelse 
och nyare villaområden är Källdalen-Ekdalen. 
[www.salem.se/upload/Naturparlor/04.htm]. 
Området utgörs av igenväxande betesmark. Det 
skyddade läget mellan bergens sydsluttningar 
och ett öppet fält i mitten ger god solinstrålning 
och ett gynnsamt mikroklimat. Inventeringen 
har genomförts under fyra år och under perio-
den har tio rödlistade arter samt över 30 olika 
signalarter registrerats. En sluttning i den syd-
västra delen av området utgörs av ett hässle 
med insprängda grova ekar. I närheten ligger en 
luftig mullrik gammal kompost, nedanför bran-
ten. Här växer flera sällsynta svampar: Lepiota 

Tabell 1. Rödlistade arter med rödlistekategori registrerade från Garnudden. 
(n= antal besökstillfällen).

Fig. 2. Ramaria pallidosaponaria. Södermanland, Salem, Källdalen-Ekdalen, 2008-09-06, leg. M. Andersson, det. L. 
Söderberg. Foto M. Andersson.
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grangei (grön fjällskivling), Peziza michelii 
(gulköttig storskål), Entoloma undatum (navel-
bandad rödling) och flera trådskivlingar som 
Inocybe hirtella (mandeltråding). Lite längre 
bort finns Entoloma sinuatum (bolmörtsskiv-
ling), Hygrophorus nemoreus (lundvaxing) 
och en korallfingersvamp med gelatinöst kött, 
Ramaria pallidosaponaria R. H. Petersen (det. 
L. Söderberg; fig. 2). Denna fingersvamp tycks 
inte tidigare ha publicerats från Sverige och 
Lennart Söderberg har för avsikt att närmare 
presentera den i ett kommande nummer av SMT 
(Söderberg, pers. medd.). Stalpers (2003) har en 
beskrivning av arten som väl överensstämmer 
med fyndet i Salem. 
Flera kantarellarter har också påträffats i detta 
hässle: Cantharellus pallens (blek kanta-
rell), C. melanoxeros (svartnande kantarell), 
Pseudocraterellus undulatus (krusig trumpet-
svamp) och Craterellus cornucopioides (svart 
trumpetsvamp). Flera arter som är knutna till 
hassel har observerats som Leccinum pseudo-
scabrum (hasselsopp), Dichomitus campestris 
(hasselticka) samt Encoëlia furfuracea (läder-
skål).

En annan hotspot i Källdalen-Ekdalen är en mos-
sig, blockig sluttning med barrskog. Här växer 
gamla granar och blåsippa. Svampförekomster 
skvallrar också om kalkpåverkad jord i och 
med förekomst av Sarcodon imbricatus (fjällig 
taggsvamp), Cortinarius percomis (kryddspind-
ling), C. variecolor (kantspindling), Lactarius 
scrobiculatus (svavelriska) Leucopaxillus gen-
tianeus (bittermusseron) och Ramaria largentii 
(orangegul fingersvamp). Här växer även några 
rödlistade arter knutna till gran som Cortinarius 
russus (rostspindling), Leucopaxillus cerealis 
(barrmusseron, fig. 3) och Inonotus tomen-
tosus (luddticka, fig. 4). Rostspindling är en 
sällsynt spindling som tillhör undersläktet 
Phlegmacium, trots att hatten är helt torr. Den 
gula lutreaktionen placerar den i Variecolor-
gruppen. Sporernas form avslöjar också att den 
tillhör Phlegmacium. Karl Soop har skrivit om 
C. russus i Jordstjärnan och bland annat redovi-
sat ett fynd från Bornsjöområdet (Soop 1989). 
Leocopaxillus cerealis (barrmusseron) är en 
förnanedbrytare i kalkrik granskog.  Det är en 
något anonym vitsporig svamp med lätt avtag-
bara skivor och amyloida knottriga sporer. Den 

Fig. 3. Leucopaxillus cerealis (barrmusseron). Södermanland, Salem, Källdalen-Ekdalen, 2008-10-01, leg & det. M. 
Andersson. Foto M. Andersson.
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har en speciell lukt som erinrar om lukten från 
klibbticka (Fomitopsis pinicola). Växtplatsen i 
barrmattan under gran på kalkrik mark är typisk 
och den växte tillsammans med sin nära släkting 
L. gentianeus, som har liknande ståndortskrav.
I mitten av lokalen finns ett öppet område av 
igenväxande betesmark. Tre grova solitära jätte-
ekar växer här och är skyddade som naturmin-
nen (fig. 5). Invid en av ekarna växer Grifola 
frondosa (korallticka) med återkommande frukt-
kroppar de senaste fyra åren. Intill en annan av 
ekarna har Aureoboletus gentilis (gyllensopp) 
påträffats. På sikt utgör den pågående igenväx-
ningen ett potentiellt hot mot gyllensoppen.
I hela området finns gott om murken död ved 
av framförallt björk. Detta i kombination med 
ett fuktigt mikroklimat är gynnsamt för flera 
vedlevande svampar. Flera arter av sköldingar 
har påträffats som Pluteus semibulbosus, (glit-
terskölding), P. leoninus (gulskölding) och P. 
umbrosus (borstskölding). En art som vid första 
anblicken påminner om en skölding är Bolbitius 
reticulatus, (hinnskivling). Den påträffades på 
en murken björklåga, där även Pluteus semi-

bulbosus påträffats tidigare. Hinnskivlingen 
har ljusbrunt sporpulver och är något klibbig 
på hatten. Även de sällsynta tofsskivlingarna 
Pholiota jahnii (svartfjällig tofsskivling) och P. 
squarrosoides (kryddtofsskivling) har observe-
rats inom området. Kryddtofsskivlingen har en 
begränsad utbredning i östra Mellansverige men 
är förmodligen något förbisedd då den lätt kan 
misstas för fjällig tofsskivling (Pholiota squar-
rosa) (Strid 2001). 
En bäck rinner genom området och längs den 
finns ett bestånd av framförallt al, men även 
andra lövträd som hassel, alm och lönn. Marken 
är bar mineraljord. I denna speciella miljö finns 
flera hagvaxingar (Hygrocybe spp.) och små 
fingersvampar som indikerar höga naturvärden. 
Dessa släkten bildar i fuktiga lövlundar på kalk-
rik mark ett särskilt svampsamhälle – mykosy-
nusium (Nitare 2000). Här växer Hygrocybe 
psittacina (papegojvaxing), H. chlorophana, 
(gul vaxing), H. virginea (vit vaxing), H. conica 
(toppvaxing) och H. unguinosa (grå vaxing) 
samt flera små fingersvampar som Clavaria 
helveola (hagfingersvamp) och Clavulinopsis 

Fig. 4. Inonotus tomentosus (luddticka). Södermanland, Salem, Källdalen-Ekdalen, 2006-09-14, leg. & det. M. 
Andersson. Foto M.  Andersson.
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corniculata (ängsfingersvamp). Även Entoloma 
euchroum (lilanopping), som växer på alved och 
som också är en karaktärsart i fuktiga kalkrika 
lövlundar har påträffats.

Slutord
Många av de presenterade rödlistade arterna är 
värmegynnade. Sommaren 2007 var i stock-
holmsområdet ganska kall och regnig och 2007 
var ett generellt ganska dåligt svampår. Då gjor-
des heller inga fynd av dessa värmekrävande 
arter, medan både säsongerna 2006 och 2008 

Fig. 5. En av tre solitära jätteekar skyddade som naturminnen i Källdalen-Ekdalen, 2008-09-14. Växtplats för 
Aureoboletus gentilis (gyllensopp). Foto M.  Andersson.

Tabell 2. Rödlistade arter med rödlistekategori registrerade från Källdalen-Ekdalen (n= antal besökstillfällen).
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innehöll längre värmeperioder och även gynn-
samt med nederbörd. De flesta av de värmegyn-
nade arter som dök upp 2006 återkom 2008. 
Nyckfullheten mellan goda och dåliga svampår 
visar att liknande inventeringsinsatser helst bör 
omfatta åtminstone tre år. 
Avslutningsvis vill jag tacka Lennart Söderberg 
för bestämningshjälp av Ramaria-arter och Klas 
Jaederfeldt för mikroskopering av Inonotus tri-
queter.
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Nu är det dags för rödlistan 2010!  Dina synpunkter önskas!

ArtDatabanken håller just nu på att revidera rödlistan och bedöma svampar inför den nya rödlista 
som kommer 2010. Bedömningarna sker under vintern – våren 2008/2009. I början av sommaren 
2009 kommer det finnas en preliminär rödlista som läggs ut på nätet för kommentarer och synpunk-
ter via ArtDatabankens hemsida. Listan kommer att läggas fast under senhösten 2009. 
ArtDatabankens expertkommitté för svampar har gjort ett preliminärt urval av arter som man 
kommer att rödlistningsbedöma. I detta urval ingår alla nu rödlistade arter samt ungefär lika många 
ytterligare arter som man befarar håller på att minska eller är mycket ovanliga. Vi tar tacksamt emot 
förslag på arturval och ytterligare arter som bör bedömas. De föreslagna arterna kan laddas ner från  
[www.artdata.slu.se/fungi]. Här finns också en närmare beskrivning av vilka kriterier som måste upp-
fyllas för att en svampart skall kunna rödlistas. 
I princip fordras
• för vanliga arter att de har minskat med > 15% under de senaste 20-50 åren
• för mindre allmänna arter, att de fortlöpande minskar och i synnerhet om de har en starkt be-

gränsad geografisk förekomst i Sverige
• för riktigt ovanliga arter att de förekommer i högst 10 områden eller har högst 200 genetiska 

individer.
Kom med synpunkter på urval och gärna andra synpunkter om möjligt före den 15 februari 2009 till 
någon av ArtDatabankens två halvtidsanställda mykologer

Michael Krikorev [michael.krikorev@artdata.slu.se] eller 
Anders Dahlberg [anders.dahlberg@artdata.slu.se]. 



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008) 33

Inledning
Området som ska avhandlas kallas Höjden och 
ligger nära samhället Lekhyttan i Hidinge för-
samling som ingår i Lekebergs kommun i Öre-
bro län. Rapporten är ett resultat av det projekt 
för dokumentation av marklevande skogssvam-
par som genomfördes av Sveriges Mykologiska 
Förening 2006–2007 med ekonomiskt bistånd 
från Skogsstyrelsen (jfr. artikel av Kerstin Berge-
lin och Arne Ryberg på annan plats i detta num-
mer av SMT). 

Det inventerade området ligger på en sydost-
sluttning i Kilsbergen. Denna höjdsträckning 
består av en serie förkastningsbranter på gränsen 
mellan Närke och Värmland. Högsta punkten 
ligger på 298 meters höjd. Bergen är vattendelare 
mellan öst och väst. De kom till i samband med 
en period av bergskedjebildningar i Centraleuro-
pa för 250 miljoner år sedan. Starka spänningar 
och förkastningssprickor uppstod i jordskorpan 
som även påverkade urberget här i norr. Längs 
sådana sprickor kunde markytan förskjutas så 
att ett ”naturligt” trappsteg uppstod. Kilsbergens 
östra del bildar en horst men i de västra delarna 
finns ingen motsvarande förkastning utan de 
övergår mer omärkligt i de värmländska
skogshöjderna. Berggrunden i Kilsbergen utgörs 

Presentation av en artrik kalkbarrskog i Närke
 LENNART SÖDERBERG

Abstract
Macrofungi in a calcareous coniferous forest in S. Sweden.
A herb-rich coniferous forest on calcareous moraine in the province of Närke, S. Sweden 
is monitored for red-listed fungi with special emphasis on their indicator value. Rare or red-
listed fungi occurring on the monitored site, which is currently without legal protection, are 
enumerated in a table. Cortinarius corrosus, C. cumatilis, C. cupreorufus, C. elegantior, C. napus, 
C. rubicundulus, C. sulfurinus, Gomphus clavatus, Hydnellum aurantiacum, H. geogenium and Li-
macella glioderma are briefly presented and illustrated. Ramaria largentii is dealt with more 
thoroughly since it is poorly known in Sweden.

mest av graniter, leptiter och spridda förekom-
ster av urkalksten men det finns även enstaka 
diabasgångar. Jordtäcket är tunt och osammanhän-
gande eller utgörs av morän. Vissa delar består 
av kalt berg. Längs den östra förkastningen finns 
ett flertal klapperstensfält. Dessa har bildats ge-
nom vågornas inverkan då landytan för 10 000 
år sedan höjde sig ur havet efter att ha varit ned-
pressad av inlandsisen. Kilsbergsförkastningen 
är en markant geografisk, biologisk och klima-
tologisk gräns mellan Syd- och Nordsverige. 
På Kilsbergens höjdplatå finns stora barrskogar 
omväxlande med vidsträckta myrar och rikligt 
med sjöar. Sluttningarna mot syd och sydost 
har en mer växlande karaktär med kalkbarrsko-
gar med inblandning av ädla lövträd och örtrik 
markvegetation. Vid foten av Kilsbergen finns 
ett mosaikartat landskap med barr- och lövskog, 
åker och gräsmarker. I många av bondskogarna 
har djur tidigare gått på skogsbete. Det finns 
flera reservat, Natura 2000-områden och nyck-
elbiotoper i de artrika sluttningarna. Ortnamn 
som slutar med -hammar eller -hyttan vittnar om 
tidigare järnframställning. Ännu kan man hitta 
resterna från den tiden i form av gamla stenbrott, 
hyttruiner, dammbyggen och spår av kolbottnar. 
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Områdesbeskrivning  
Höjden, Lekhyttan (fig. 1, 2) begränsas i väst av 
ett biotopskyddat område i anslutning till Lun-
nasjön. Vid dess sydspets finns ett lövskogsom-
råde med hög luftfuktighet som ger möjlighet 
för de sällsynta lavarna jättelav (Lobaria amplis-
sima) och lunglav (Lobaria pulmonaria) att överleva. 
I öst bildar en skogsbilväg som går i nordlig 
riktning naturlig gräns. Norrut finns några små 
hyggen, ungefär 250–300 m från vägen mellan 
Lekhyttan och Garphyttans nationalpark, som 
utgör gräns. Marken sluttar mot sydost. Områ-
det kännetecknas av kalkbarrskog med inslag av bl. a. 
lind (Tilia cordata), hassel (Corylus avellana), 
alm (Ulmus glabra), ask (Fraxinus excelsior) 
och asp (Populus tremula). En del av barrträden 
är mycket grova. Det finns även gott om rotvälta 
granar, varav en del är mycket gamla med tjocka 
mosstäcken. Markfuktigheten varierar och det 
finns både torra, friska och fuktiga partier. En 
liten bäck ringlar sig mellan moränåsar med 
gamla tallar och stora stenblock. Man kan se 
klapperstensvallar som går i dagen på en plats. 

På några ställen finns grunda gropar där man ti-
digare brutit kristallin kalksten. Det finns några 
mycket kalkrika områden, där många sällsynta 
arter växer tätt intill varandra på s.k. ”hotspots”. 
Inom området förekommer både blåbärsgran-
skog och ängsgranskog med spridda förekom-
ster av blåsippa (Hepatica nobilis), skogsviol 
(Viola riviniana), tibast (Daphne mezereum) och 
skogsvicker (Vicia sylvatica). På de extremt rika 
biotoperna förekommer även sårläka (Sanicula 
europaea), vårärt (Lathyrus vernus), trolldruva 
(Actea spicata) och orkidéerna nästrot (Neottia 
nidus-avis), skogsknipprot (Epipactis hellebo-
rine) och purpurknipprot (E. atrorubens). Om-
rådet saknar ännu formellt skydd. 

Några sällsynta svampar i det in-
venterade området  
I det följande avsnittet kommer jag att med bilder 
och beskrivningar presentera några sällsynta 
svampar men även en del andra arter som inte är 
lika ovanliga men ändå viktiga som signalarter 
för skogsmark med stora naturvärden. Alla bilder 

Fig. 1. Skogsinteriör från kalkbarrskog, Närke, Hidinge sn, Lekhyttan, Höjden, 2005-09-04. Foto L. Söderberg. 
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är inte fotograferade inom den aktuella lokalen. 
Orangegul fingersvamp (Ramaria largentii Marr 
& Stuntz) får en mer noggrann beskrivning. Det 
finns ytterligare några skogar längs Kilsbergens 
östsluttningar som har liknande artsamman-
sättning som Lekhyttelokalen. På alla dessa plat-
ser är det genomgående temat att de sällsyntaste 
svamparna samlas tätt ihop i s.k.”hotspots”. I 
övriga delar av dessa skogar kan sammansättnin-
gen av svampar vara ganska trivial.  

Det inventerade området vid Lekhyttan hyser en 
påfallande rikedom av sällsynta svampar karak-
täristiska för gamla, ofta tidigare betade barrsko-
gar på kalkhaltigt underlag. Rödlistade arter 
bland spindelskivlingarna (Cortinarius) i un-
dersläktet Phlegmacium, korallfingersvamparna 
(Ramaria spp), korktaggsvamparna (Hydnellum 
spp.) och violgubben (Gomphus clavatus) är 
rikt representerade och indikerar skogsområdets 
höga naturvärden. 

Presentation av några karaktäris-
tiska svampar i området
Cortinarius corrosus Fr. (bullspindling, VU)  
- fig. 3.
Arten tillhör undersläktet Phlegmacium som 
kännetecknas av slemmig hatt och torr fot. 
Hatten är som ung halvklotformig sedan mer 
utbredd (upp till 12 cm i diameter) med länge 
inrullad kant. Hatten är i väta slemmig som torr 
något glänsande. Färgen är grågul–ljust ockra 
och hattmitten har ibland rödbruna fläckar. 
Lamellerna är ljusgrå till brungrå med oregel-
bundet naggad egg. Foten är robust med en 
skarpt kantad bulb, vit, senare gråbrun. Velum 
är gråbrunt och cortina har gråvit färg. Köttet 
är vitt, något marmorerat och mycket hårt och 
fast. Lukten är obetydlig till svagt jästlik. Drop-
par man KOH eller NaOH på hatthuden får man 
en rödbrun reaktion. Sporerna är 9–10×5–7 µm, 
mandelformiga och medelstarkt vårtiga (Moser 
1960). Denna art förekommer med endast några 
få fruktkroppar på de platser som den visar sig. 
Förutom på lokalen vid Lekhyttan har jag sett 

Fig. 2. Skogsinteriör från kalkbarrskog, Närke, Hidinge sn, Lekhyttan, Höjden, 2006-09-18. Foto L. Söderberg. 
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Fig. 3. Cortinarius corossus Fr. (bullspindling). Närke, Hidinge sn, Lekhyttan, 2005-09-04, leg., det. & foto L. Söderberg.

Fig. 4. Cortinarius cumatilis Fr. (porslinsblå spindling). Närke, Hidinge sn, Lekhyttan, 2006-09-18, leg., det. & foto L. 
Söderberg.
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den i två andra skogar på de östra sluttningarna. 
Bullspindlingens växtplatser i Kilsbergen lig-
ger i direkt anslutning till gamla kalkstensbrott, 
helst en bit ned i brottet där jordtäcket är tunt och 
kalkhalten hög.

Cortinarius cumatilis Fr. (porslinsblå spindling, 
VU) - fig. 4.
Även denna art ingår i undersläktet Phlegmaci-
um. Hatten är 5–10 cm bred (Moser 1960), vack-
ert violett och slemmig. Som ung är hatten run-
dad, sedan utbrett välvd. Som äldre blir den mer 
blågrå och anlöper snart i ockragult från centrum. 
Ibland har hattens kant en vit bård. Lamellerna är 
låga och täta, vita till gråvita. Foten är cylindrisk 
till svagt klubbformig, vit, som ung med en vio-
lett ton. Velum är vitt med en blåviolett anstryk-
ning (Soop 2005). Köttet är vitt, gråmarmorerat 
med svagt violett ton. Lukten påminner lite om 
gummi. Med NaOH på hatthuden sker ingen 
tydlig färgförändring. Sporerna är 9,5–11,5×5–6 
µm, svagt vårtiga, mandelformiga till spolfor-
miga. Arten bildar ofta små grupper med fruktk-
roppar i olika utvecklingsstadier Den växer både 
torrt och fuktigt. Svampen har bara påträffats på 

ytterligare två lokaler i Kilsbergen varav den ena 
är kalavverkad. På de två kvarvarande biotoper-
na finns mycelet på de kalkrikaste delarna.

Cortinarius cupreorufus Brandr. (kopparspind-
ling, NT) - fig. 5.
Även denna vackra svamp ingår i undersläktet 
Phlegmacium. Hatten är 6–14 cm bred, rundad, 
sedan utbrett välvd med inrullad kant. Den är 
mycket slemmig, till att börja med grågrön till 
olivgrå, sedan tilltagande rödbrun mot mitten, till 
slut kopparröd. Som ung kan hatten ha en svag 
violett ton mot kanten (Soop 2005). Lamellerna 
är täta, grågula till grågröna. Foten har en skarpt 
kantad bulb och en blekgul till grågrön färg, 
som äldre kopparröd. Bulben är brun till tegel-
röd. Velum är grågrönt, senare oxiderar det till 
kopparrött, cortina grå. Köttet är vitaktigt med 
en grågrön ton, senare med en purpurton. Med 
NaOH på köttet får man till en början en gulgrön 
senare brunröd reaktion. Svampen har en obety-
dlig lukt. Sporerna är 9,5–12×6–7,5 µm, mandel-
formiga till svagt citronformiga, grovt vårtiga. 
Arten finns på ytterligare tre lokaler i Kilsber-
gen. Den uppträder med endast en eller ett par 

Fig. 5. Cortinarius cupreorufus Brandr. (kopparspindling). Närke, Hidinge sn, Katte-Majaleden, kalkbarrskog 1 km SO 
Lekhyttan, 2006-09-14, leg., det. & foto L. Söderberg.
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Fig. 6. Cortinarius elegantior Fr. (kungsspindling). Närke, Hidinge sn, Kungshall, kalkbarrskog i sydsluttning, 2004-08-05, 
leg., det. & foto L. Söderberg.

Fig. 7. Cortinarius napus Fr. (rovspindling). Närke, Hidinge sn, Lekhyttan, 2006-09-12, leg., det. & foto L. Söderberg.
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fruktkroppar på växtplatsen. Liksom de tidigare 
beskrivna arterna uppträder den i de kalkrikaste 
biotoperna.

Cortinarius elegantior Fr. (kungsspindling, NT)
- fig. 6.
Också kungsspindlingen ingår i undersläktet 
Phlegmacium. Hatten är 5–15 cm bred, som 
ung rundad, sedan utbrett välvd, slemmig, som 
torr glänsande, guldgul till orangebrun, mer 
ovanligt olivgul eller olivbrun, alltid brunt till 
olivbrunt inväxt trådig, ofta nästan flammig, 

vanligtvis också fläckig av velumrester (Moser 
1960). Lamellerna är vaxgula till halmgula med 
svagt olivgrå ton, medeltäta. Foten är fast och 
hård med en stor, snett kantad bulb, gulvit till 
halmgul, senare brun. Velum är blekt gulaktigt, 
sedan brunt i en zon på bulbkanten, cortina vit-
grå till svagt gulaktig. Köttet är vitt till blekgult. 
Lukten är obetydlig till svag av malt eller jästar-
tad (Brandrud m. fl. 1989–1998). NaOH ger en 
rödlila reaktion i bulbköttet, ibland kan reak-
tionen vara svag. Sporerna är 12–16×6–9 µm, 
citronformiga och mycket starkt vårtiga. Arten 

Fig. 8. Cortinarius rubicundulus (Rea) Pears. (gulnande spindling). Närke, Hidinge sn, Lekhyttan, 2005-
08-29, leg., det. & foto L. Söderberg.
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är funnen på två andra lokaler i Kilsbergen. Den 
har liknande krav på markförhållanden som övri-
ga behandlade arter.

Cortinarius napus Fr. (rovspindling, NT)
- fig. 7.
Detta är ytterligare en svamp i undersläktet 
Phlegmacium. Hatten är 6–14 cm bred (Soop 
2005), som ung rundad, sedan utbrett välvd. 
Kanten är länge inrullad, ofta överdragen med 
vita velumrester, orangebrun senare mörkt röd-
brun, oregelbundet flammig, radiärt inväxt trå-
dig. Lamellerna är rökgrå med oregelbundet 
naggad kant, täta. Foten är cylindrisk med skarpt 
till trubbigt kantad bulb, vit, senare nedåt brun-
gul. Velum är vitt, senare gulbrunt, cortina vit. 
Köttet är kompakt, vitt, sedan med lätt gulton i 
fotbasen. Lukten är obetydlig. NaOH ger ingen 
färgförändring. Sporerna är 10,5–13,5×6,5–8 
µm, mandelformiga till svagt citronformiga, me-
delstarkt vårtiga. Jag har sett denna art endast på 
lokalen vid Lekhyttan, där den fanns i ett fuktigt 
kalkstråk med hassel och gran.

Cortinarius rubicundulus (Rea) Pears. (gul-
nande spindling) - fig. 8.
Gulnande spindling tillhör subgenus Cortina-
rius. Hatten är 3–8 cm bred, först rundad med 
länge invikt kant, sedan utbrett välvd (Brandrud 
m. fl. 1989–1998), ofta oregelbunden. Som 
mycket ung är den helt vit, sedan orangegul med 
rödaktiga fibrer eller sällsynt tilltryckta fjäll. 
Någon gång har den en låg puckel. Lamellerna 
är glesa till medeltäta, som unga vita, sedan ock-
ragula (Soop 2005). Foten är bred, cylindrisk till 
svagt klubbformig, vit, gulnar med tiden och blir 
orangeröd till slut. Velum är orangerött. Köttet 
är vitt men blir efter genomskärning kromgult. 
Lukten är obetydlig. NaOH ger ingen färgförän-
dring. Sporerna är 6,5–9,5×3,5–5 µm, ellipsoida 
till mandelformiga, svagt vårtiga. Arten är inte 
rödlistad men är i Kilsbergen endast känd från 
några få kalkrika skogar.

Fig. 9. Cortinarius sulfurinus Quél. (persiljespindling). Närke, Hidinge sn, Katte-Majaleden, kalkbarr-skog 1 km SO 
Lekhyttan, 2006-09-14, leg., det. & foto L. Söderberg.
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Fig. 10. Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) (violgubbe). Närke, Hidinge sn, Lekhyttan, 2006-09-18, leg., det. 
& foto L. Söderberg.

Cortinarius sulfurinus Quél. (persiljespindling, 
NT) - fig. 9.
Persiljespindlingen tillhör undersläktet Phleg-
macium. Hatten är 5–13 cm bred (Soop 2005), 
rundad, sedan utbrett till jämnt välvd, som ung 
gulbrun med olivton med svagt gulgrön kant, 
senare mer olivbrun. Ofta har den små plät-
tar av mörka, tilltryckta velumrester i centrum. 
Lamellerna är täta, blekt gröngula senare oliv-
bruna. Foten är blekt gulgrön till halmgul och 
har en runt kantad bulb med en, som ung, blekt 
gröngul smal zon på bulbkanten. Velum är grön-
gult, senare gulbrunt, cortina gråvit. Köttet är vitt 

till gröngult. Lukten är tydlig av persilja. NaOH 
ger en negativ (brun) reaktion i köttet. Sporerna 
är 11,5–13×6,5–7,5 µm, citronformiga till man-
delformiga, medelstarkt vårtiga (Brandrud m. fl. 
1989–1998). Förutom vid Lekhyttan förekom-
mer persiljespindlingen på två andra lokaler i 
Kilsbergen. Den har ungefär samma krav på 
växtplatsen som de tidigare beskrivna arterna.

Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) Gray (violgubbe, 
VU) - fig. 10.
Denna art har varit känd under lång tid i vårt 
land, men har på senare tid minskat i numerär. 
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Fig. 11. Hydnellum aurantiacum (Batsch.:Fr.) P. Karst. (orange taggsvamp). Närke, Hidinge sn, Lekhyttan, kalkbarrskog, 
2005-09-04, leg., det. & foto L. Söderberg. 

Fig. 12. Hydnellum geogenium (Fr.) Banker (gul taggsvamp). Närke, Garphyttans nationalpark, 2004-08-19, leg., det. 
& foto L. Söderberg.
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Den är lätt att känna igen och lämpar sig mycket 
bra som signalart för skog med stora naturvärden 
(Nitare 2000). Ett åtgärdsprogram för bevarande 
av violgubbe togs fram 2006, se Aronsson 
(2006). Senare forskning har visat att Gomphus 
och Ramaria står mycket nära varandra, både 
morfologiskt och molekylärbiologiskt (Christan 
& Hahn 2005). Fruktkropparna hos violgubbe 
är 4–10 cm höga och 2–6 cm breda, kantarel-
lika i formen, med något nedsänkt överdel, som 
är något öronformigt förlängd. Svampens tyska 
namn är Schweinsohr vilket betyder grisöra. 
Ovansidan är brungul med lila eller oliv ton. 
Kanten är ofta ojämn. Svampen är köttig och 
kompakt. Frukt-kropparna är mer eller mindre 
sammanvuxna med varandra. Hymeniet är nät-
likt rynkat med gaffelgrenade åsar, till en bör-
jan vackert violetta, sedan ocker- till gråbruna. 
Köttet är vitt och fast. Foten är kort och kompakt. 
Sporerna är 10–14×4–6 µm, ellipsoida, vårtiga. 
Sporpulvret är ockrafärgat. Hyferna har söljor. 
Svampen växer ofta i täta grupper, vanligtvis i 
långa svagt svängda rader eller i älvringar. Den 
finns i många av de kalkrika skogarna i Kilsber-
gen. Ofta växer den i gränszonen mellan torra 
och fuktiga partier.

Hydnellum aurantiacum (Batsch:Fr.) P. Karst. 
(orange taggsvamp) - fig. 11.
Hatten är tjock och oregelbunden med gropig 
ovansida, först vitullig, sedan orange, radiärt 
trådig, och kan bli upp till 10 cm bred. Ofta är 
hattarna sammanvuxna. Taggarna är först vita, 
sedan bruna av de mogna sporerna. Foten är 
fint sammetsartad, orange, 2–10 cm hög. Köttet 
är segt och korkartat, svagt zonerat, vitaktigt i 
hatten, orange i foten. Lukten är mjölliknande. 
Sporerna är 6–6,7×4,3–4,9 µm, med oregelbun-
den kontur, tydligt knöliga (Maas Geesteranus 
1975). Hyferna saknar söljor. Svampen kan man 
hitta både som enstaka individ eller i tätt sam-
manvuxna grupper, tilltryckta underlaget, väx-
ande omkring kvistar, örter och grässtrån. Denna 
art var på 1970-talet betydligt vanligare än nu, 
åtminstone i Kilsbergen.

Hydnellum geogenium (Fr.) Banker (gul tagg-
svamp, NT) – fig. 12.
Hatten är i ungt stadium i mitten nedsänkt eller 
djupt trattformig med sammetsartad yta, sedan 
mer radiärt fibrig, med en bredd av 2–4 cm. Till 
en början är den svavelgul, senare olivbrun med 
länge kvarstående gul kant. Svampen får ofta 
svarta fläckar på gamla tryckställen. Taggarna är 
ca 2 mm långa, svavelgula, sedan blekt bruna. 
Foten är 1–3 cm lång, vanligtvis sammanväxt 
med andra, som hatten i ytstruktur och färg, 
mycelet vid basen är kromgult. Köttet är tunt, 
kromgult med seg, läderartad struktur. Sporerna 
är 4,5–5,2×3,1–3,6 µm, oregelbundet formade 
med låga knölar. En del hyfer har söljor. Svam-
pen ses oftast med taktegellikt anordnade och 
sammanväxta hattar som ofta förenas till deci-
meterbreda gyttringar (Maas Geesteranus 1975). 
Denna vackra art är svår att förväxla med andra 
korktaggsvampar. Den har minskat betänkligt på 
Lekhyttelokalen.

Limacella glioderma (Fr.) R. Mre. (brun 
klibbskivlig) – fig. 13.
Hatten är 3–12 cm, rundad till lätt klockformig 
som ung, senare konvex med slemmig hatthud, 
brunröd eller ljust rödorange. Kanten är svagt 
strimmig, ibland med rester av ett inre velum 
(Cetto 1979). Lamellerna är breda, täta, vita 
eller blekgula. Foten är 4–8 cm, cylindrisk, vit 
till köttröd, ovan den ulliga, flyktiga ringen slät, 
under med slemmiga fjällflockar. Köttet är vitt 
med lukt och smak av mjöl. Sporerna är 4–5 µm, 
släta och runda, sporpulvret är vitt. Svampen 
växer i små grupper och bildar ibland häxrin-
gar. Den är minst lika sällsynt som de tidigare 
beskrivna arterna och är bara känd på ytterligare 
två lokaler i Kilsbergen.

Ramaria largentii Marr & Stuntz (orangegul 
fingersvamp) – fig. 14–16 samt omslag.
Arten beskrevs 1973. Den växte under hem-
lockgran i västra delarna av staten Washington, 
USA (Marr & Stuntz 1973). I Sverige har den 
ända in på 2000-talet tolkats som Ramaria aurea 
(Schaeff.:Fr.) Quél. men har varit känd på den 
europeiska kontinenten sedan 1970-talet (Schild 
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Fig. 13. Limacella glioderma (Fr.) R. Mre. (brun klibbskivling). Närke, Hidinge sn, Kungshall, 2005-
08-28, kalkbarrskog i sydsluttning, det. & foto L. Söderberg.

1978). Det är sannolikt R. largentii som syns på 
bild under namnet ockragul fingersvamp i bo-
ken Svampar i naturen 1 (Mossberg m. fl. 1977). 
Ramaria aurea är troligtvis en bokskogsart som 
ännu inte har påträffats i Sverige. Därmed inte 
sagt att den inte skulle kunna finnas här. 
Orangegul fingersvamp tillhör de mykorrhiza-
bildande fingersvamparna. Den tillhör subgenus 
Ramaria sektion Formosae (Corner) Franchi & 
Marchetti. De arter som ingår i denna sektion 
kännetecknas av att de har en åtminstone svagt 
rosa ton på grenarna. Orangegul fingersvamp 

kan bli upp till 20 cm hög och bred. Foten är 
redan från början kraftig, enkel eller samman-
satt, cylindrisk till brett konisk och växer djupt 
ned i substratet. De ljusskyddade basala delarna 
är vita med korta, tätt sittande, vita knippen av 
smågrenar, uppåt citron – majsgul, sällsynt utan 
gult (Dähncke 1979). Det finns även exemplar 
med en fot som är helt grenfri. Basalt finns vita 
mycelrester. Grenarna är i regel mindre än 1 cm 
tjocka, först korta i förhållande till den stora fo-
ten, ganska sent i utvecklingen blir de längre, 
parallella till svagt divergerande med många 
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förgreningar, påfallande smala med både U-for-
miga och V-formiga delningar. Spetsarna är två 
till flera, relativt långa. Huvudgrenarna är basalt 
vanligtvis citrongula, uppåt tilltagande orange-
gula. Topparna har den kraftigaste färgen. Ibland 
ser man dock fruktkroppar som är genomgående 
blekgula till gula. En del har i direkt solljus och 
i vissa vinklar en svagt laxrosa reflex. Köttet i 
foten är vitt men har högre upp en ljusare nyans 
av grenarnas färg och är mer eller mindre mar-
morerat. Smaken är mild och lukten påminner 
om gummi, speciellt hos äldre exemplar och på 
torkade svampar (Christan 1991). Sporerna är 
11–15×3,5–5 µm (Marr & Stuntz 1973), lins-
formiga till nästan cylindriska, med tydligt upp-
höjda, grova, relativt glest fördelade vårtor och 
meanderaktigt slingrande åsar. Basidierna är 65–
102×9–13 µm, klubbformiga, med basala söljor. 
Antalet söljor i köttet är lägre än i hymeniet. R. 
largentii påträffas vanligast under barrträd, (Ab-
ies, Picea och Pinus, i USA även under Tsuga). 
Några få fynd har gjorts i bokskog. Dock är det 
egentligen inte så märkligt eftersom de flesta 
stora korallfingersvampar finns i både gran- och 
bokskog. Det intressanta är emellertid att det finns så 
få uppgifter om orangegul fingersvamp i nordis-
ka bokskogar. Den första uppgiften hittar jag i 
häftet Truede storsvampe i Danmark (Vesterholt 
& Knudsen 1990). På sidan 25 finns en fin bild 
av svampen tagen i Buderupholm skov, Rold, 
1984-10-01 av Jens H. Pedersen. Den upptäck-
tes även i Surö bokskog i närheten av Mariestad 
i Västergötland 2006-09-20. Detta område, som 
är naturreservat, är en 4 hektar stor, nästan 300 
år gammal planterad bokskog på en udde i Vän-
ern. Växtplatsen för R. largentii är belägen högst 
upp på en åsrygg med ett ganska tunt jordtäcke. 
Phellodon niger (svart taggsvamp), Ramaria 
flavobrunnescens och R. botrytis (druvfinger-
svamp) förekommer i grannskapet. Uppgifter 
om fynd i bokskogar i Blekinge härrör från Olof 
Anderssons samlingar som finns i Lunds botani-
ska museum (LD). R. largentii borde rimligtvis 
också kunna finnas i skånska bokskogar.
R. largentii uppträder bara på de absolut bästa 
lokalerna, med kalkrik jordmån, gammal skog 
med lång kontinuitet och tidigare skogsbete. Det 

är en fördel om marken sluttar mot söder. Svam-
pen klarar sig på både lätt fuktiga och torrare 
biotoper. Den växer i Kilsbergen i långa, svagt böj-
da rader eller i stora fullständiga älvringar som san-
nolikt är mycket gamla. Orangegul fingersvamp 
är en bra signalart för värdefull kalkbarrskog i 
de södra och mellersta delarna av Sverige. Den 
är hittills funnen i Blekinge (LD), Västergötland, 
Dalsland, Södermanland, Närke, Västmanland, 
Värmland och Uppland (S, UPS, herb. LSÖ). 
I Blekinge och Västergötland förekommer den 
i gammal bokskog. I Danmark är den funnen i 
bokskog enligt Jens H. Petersen (pers. medd. 
2006). I Europa i övrigt förekommer den i bergs-
områden i Italien, Spanien, Schweiz, Tyskland, 
Slovenien, Serbien, Frankrike och Polen (Kriegl-
steiner 2000). I sistnämnda områden växer den 
vid gran och ädelgran (Picea och Abies). I övri-
ga världen är den känd från USA och Kina. 

Förväxlingsarter
R. largentii kan förväxlas med R. flavescens 
(Schaeff.) R. H. Petersen som har sporer som är 
8,3 –3,6×4–5,6 µm. Hyferna har söljor. Grenar-
na är gula–gulorange–laxgula. Citrongula nyan-
ser på övre delen av foten saknas och lukten är 
inte gummiartad. En annan tänkbar förväxling-
sart är R. aurea (Fr.) Quél. med sporer som är 
8–13×3,8–5,8 µm. Den saknar söljor på hyferna, 
grenarna är orangegula med laxrosa nyans, övre 
delen av foten är citrongul. De yttersta grenspet-
sarna är ljusgula. Om järnsulfat droppas på den 
citrongula delen av foten färgas området karmin-
rött. Övriga Ramaria-arter har en grön reaktion. 
Andra liknande fingersvampsarter skiljer sig i 
sporstorlek eller har sporer med annorlunda or-
namentering. 

Hot
R. largentii har ännu inte placerats i någon hot-
kategori. Min bedömning är att den bör tillhöra 
rödlistekategorin (NT), missgynnad. Skogarna 
som den finns i är i regel avverkningsmogna och 
framtida krav på tillgång till biomassa kommer 
att öka trycket på markägarna att avverka. R. lar-
gentii har bara påträffats i gammal skog.
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Fig. 14. Ramaria largentii Marr & Stuntz (orangegul fingersvamp). Intensivt orangegula fruktkroppar. Närke, Hidinge 
sn, Kungshall, 2005-08-28, leg., det. & foto L. Söderberg.

Fig. 15. Ramaria largentii Marr & Stuntz (orangegul fingersvamp). Närke, Hidinge sn, Lekhyttan, 2003-09-10, leg., det. 
& foto L. Söderberg.

  
SVAMPPRESENTATION



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008) 47

Kända svenska fynd av Ramaria largentii
Västergötland, undenäs sn, Bölets ängar, i 
kalkbarrskog med bl. a. Gomphus clavatus 
(violgubbe). 2005-10-08, leg. Västgötabergens 
svampklubb, det. L. Söderberg (herb. LSÖ). me-
delplana sn, Eriksberg, i kalkgranskog, 2006-
09-23, leg Västgötabergens svampklubb, det. L. 
Söderberg (herb. LSÖ). amnehärad sn, sluttning 
mot Gullspångsälven mellan Gullspång och 
Skagersvik i granskog med blåsippor, 2005-
09-07, leg. E. Grundel, det. L. Söderberg (herb. 
LSÖ), Torpa, V. Björklunda, i gran-tallskog, 
2005-08-26, leg. E. Grundel, det. L. Söderberg 
(herb. LSÖ). 
Värmland, södra råda sn, i en mycket artrik 
kalkbarrskog OSO Söderäng, i en kalkbarrskog 
västnordväst Hjälmkärr, nordost Knekterud i 
barrskog, 2004 – 2006, leg. E. Jansson, det. L. 
Söderberg (herb. LSÖ).   
Uppland, Bolstan-Vad, i kalkbarrskog med 
bl. a. Hydnellum mirabile och Sarcodon lun-
dellii, 2004-08-22, leg. J. Nitare, det. L. Söder-

berg (UPS, herb. LSÖ). länna sn, kalkpåverkad 
granskog i SV delen av Tranviks NR, 200 meter 
SO om Karl Ols, 2007-08-25, leg. Å. Strid, det. 
L. Söderberg (S, herb LSÖ). 
Östergötland, GlansGruVan, Smittebo, nyckel-
biotop, kalkbarrskog i sluttning mot sjön Glan 
med många rödlistade spindlingar, 2007-09-17, 
leg. & det. L. Söderberg
Södermanland, salem, Garnudden, kalkrik 
barrskog, 2007-08-11, leg. M. Andersson, det. 
L. Söderberg (herb. LSÖ). 
Dalsland, FärGelanda, Ödeborg, Ögården NO, i 
kalkbarrskog med hassel, 2005-09-10, leg. L. & 
A. Stridvall, det. L. Söderberg (herb. Stridvall, 
LSÖ).
Västmanland, Vikers sn, Näsmarkernas NR, 
Tullportaberget, extremt kalkrik barrblandskog, 
2003-08-30, leg. & det. L. Söderberg (herb. 
LSÖ).
Närke, hidinGe sn, Kungshall, kalkrik barrskog 
som omger gamla kalkstensbrott, nyckelbiotop, 
2003-08-09, leg. & det. L. Söderberg (herb. 

Fig.16. Ramaria largentii Marr & Stuntz (orangegul fingersvamp). Närke, Hidinge sn, Kungshall, 2003-09-04, leg., det. 
& foto L.Söderberg. 
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 Bankera violascens   grantaggsvamp 
 Boletotopsis leucomelaena  grangråticka
 Cantharellus lutescens  rödgul trumpetsvamp
 Catathelasma imperiale  kejsarskivling
 Clavariadelphus truncatus  flattoppad klubbsvamp
 Clavicorona pyxidata   kandelaberfingersvamp 
 Cortinarius calochrous s.l.  fagerspindling 
 Cortinarius callisteus    lokspindling  
 Cortinarius corossus   bullspindling 
 Cortinarius cumatilis   porslinsblå spindling 
 Cortinarius cupreorufus  kopparspindling  
 Cortinarius cyanites   rodnande spindling  
 Cortinarius elegantior   kungsspindling  
 Cortinarius glaucopus   strimspindling  
 Cortinarius infractus   bitterspindling  
 Cortinarius limonius   eldspindling  
 Cortinarius mussivus   odörspindling  
 Cortinarius nanceiensis  bananspindling  
 Cortinarius napus   rovspindling  
 Cortinarius percomis   kryddspindling  
 Cortinarius rubicundulus  gulnande spindling  
 Cortinarius salor   blå slemspindling  
 Cortinarius sulfurinus   persiljespindling  
 Cortinarius variecolor   kantspindling  
 Cortinarius venetus   olivspindling  
 Cortinarius violaceus   granviolspindling  
 Geastrum quadrifidum  fyrflikig jordstjärna  
 Gomphus clavatus   violgubbe   
 Hydnellum aurantiacum  orange taggsvamp  
 Hydnellum ferrugineum  dropptaggsvamp  
 Hydnellum geogenium  gul taggsvamp  
 Hydnellum peckii   skarp dropptaggsvamp  
 Hydnellum suaveolens  dofttaggsvamp 
 Hygrophorus discoideus  diskvaxskivling  
 Leccinum pseudoscabrum  hasselsopp 
 Leucopaxillus cerealis   barrmusseron  
 Limacella glioderma   brun klibbskivling  
 Lactarius lignyotus   sotriska   
 Lactarius scrobiculatus  svavelriska  
 Lactarius zonarioides   granriska   
 Phellodon melaleucus   svartvit taggsvamp  
 Phellodon niger   svart taggsvamp 
 Podostroma alutaceum  klubbdyna  
 Pycnoporellus fulgens   brandticka  
 Ramaria botrytis   druvfingersvamp  
 Ramaria largentii   orangegul fingersvamp 
 Ramaria pallida   blek fingersvamp  
 Ramaria spinulosa   taggfingersvamp  
 Ramaria testaceoflava  gultoppig fingersvamp 
 Russula aurea   guldkremla  
 Sarcodon fennicus   bitter taggsvamp  
 Sarcodon cfr. modestum    
 Sarcodon leucopus   slät taggsvamp  
 Sarcodon lundelli   koppartaggsvamp  
 Sarcodon versipellis   brödtaggsvamp 
 Tricholoma atrosquamosum  svartfjällig musseron

Tabell 1. Exempel på svampar 
i barrblandskogen vid Lekhyt-
tan. 
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LSÖ), Lekhyttan, kalkbarrskog, 2003-09-10, 
leg. & det. L. Söderberg (herb. LSÖ), Garphyt-
tans nationalpark, Kilsbergen, kalkbarrskog, 
2006-09-17, leg. & det. L. Söderberg. tysslinGe 
sn: Skvalebergets NR, kalkbarrskog med bl.a. 
idegran, 2006-09-18, leg. & det. L. Söderberg 
(herb. LSÖ). klockhammar, kalkbarrskog V om 
Ullavi klint, 2007-09-21, leg. & det. L. Söder-
berg (herb. LSÖ).
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Inledning
Vintertaggingen (Irpicodon pendulus) är en högt 
specialiserad svampart med ovanlig växtplats 
och livscykel. Den växer på svaga eller döda tal-
lar (Pinus sylvestris) och visar sig främst under 
vinterhalvåret. 

Denna undersökning har tre avsikter:
- Att presentera några nya fynd av vintertagging 

i Hälsingland och Gästrikland.
- Att förtydliga bilden av var och hur man kan 

finna arten.
- Att presentera några observationer som berör 

dess ekologi.

Vintertagging (Irpicodon pendulus) kräver 
gamla tallar
66 tallar i Gävleborgs län provborrade

 ANDERS DELIN

Abstract
Irpicodon pendulus grows on old Pinus sylvestris – 66 trees cored for age determi-
nation 
Irpicodon pendulus is a highly specialized fungus with an uncommon habitat. It grows on old 
weakened or recently dead scotch pines (Pinus sylvestris) and forms fruit bodies mainly 
during the winter. The present investigation was undertaken in Gävleborg county,  south central 
Sweden. The fungus fruited vigorously in the late autumn of 2006, and was encountered in 
one previously known and six new localities, on a total of 66 pines, which were cored for 
age determination. Ten of the trees had central rot. The number of counted year rings in the 
remaining 56 trees was on average 252. Because of difficulties in hitting the marrow when 
coring this is a minimum figure for tree age. One third of the trees had scars from previous 
Cronartium infection and one fourth had scars from top breaks due to snow. These damages 
had occurred many decades previously. One fourth of the trees had recently died. Irpicodon 
grew close to various old damages on stem or branches, such as after Cronartium infection, 
top breaks, broken branches, or damage due to fallen neighbour trees. It grew on naked 
wood or through bark, on some occasions through layers of resin. The wood close to the 
fruit bodies had normal consistency and only slightly changed colour, but an odour which 
differed decidedly from that of unaffected resinous pine wood. Fruit bodies were observed 
to resume growth after a period of frost down to minus 7 degrees centigrade.  A newly 
fallen stem was followed for ten years, during which time fruit bodies ceased to develop 
(absent for 4 years).  A standing dead stem was followed for 6 years, fruit body production 
during this time decreasing. Irpicodon appears as a weakness parasite on very old trees and 
may survive for some years on dead stems or branches. It occurs perimortally. It is supposed 
to have been more common long ago, before old pines became rare. Today old pines can 
be found almost only in low-productive forests on rock on mountains, or on mires, environ-
ments in which this study was made. The fungus would be strongly endangered if forestry 
would start cutting these types of forests, which today are excluded from exploitation due 
to their low rate of growth. 
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Vintertaggingen i litteraturen och 
herbarierna
Vintertaggingen är enligt Kotiranta (1993) 
påträffad i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, 
Tjeckien, Österrike, Storbritannien, Polen, 
Frankrike, Ryssland och Kazachstan. Ett fynd 
i Schweiz rapporterades 2001 av Senn-Irlet m. 
fl. (2001). I Larsson (1997) är de flesta uppgif-
terna från östra Svealand. Där redovisas inga 
fynd från Gästrikland, men ett från Hälsingland. 
Arten är rödlistad som hänsynskrävande (NT). I 
Artdatabankens datafil med rödlistade svampar 
i Hälsingland och Gästrikland finns vinter-
taggingen rapporterad från Kårsbergets natur-
reservat i Torsåker, Lomsmuren i Årsunda, 
Österbergsmuren i Ovansjö, Storberget i Forsa, 
Bromsvallsberget i Hög och Hornslandet i 
Rogsta.
Beskrivningarna i den mykologiska litteraturen 
av vintertaggingens habitat är ganska varierande 
och delvis motstridiga. Ryman (1984) skriver att 
den växer ”dels på barken av nedfallna grenar, 
dels på naken kärnved, ofta högt upp i kronorna. 
Senhöst till tidig vår, mest under milda vintrar.” 
Nylén (2000): ”Nakna tallstockar eller på barken 
av nedfallna tallgrenar.” I Phillips & Jacobsson 
(1982) och Jaederfeldt (2003) nämns den inte. 
Strid (1997) har följande text: “On recently dead, 
still standing trunks of Pinus, often high above 
the ground.” Krieglsteiner (2000): “Wund- bzw 
Schwächeparasit und saprobiont, verursacht 
Weissfäule. An Astwunden und Stämmen noch 
stehender Bäume, auch an freigelegten Wurzeln 
und liegenden Stämmen und dickerer Ästen von 
Kiefer.” Larsson (1997) skriver: ”…som bara 
växer på döende eller döda tallar. Den utvecklas 
på barken, ibland i såren efter avbrutna grenar 
och ofta högt uppe i trädkronan. Fruktkroppar 
påträffas också på omkullfallna träd och på stub-
bar. ….äldre träd…”
Jag har inte hittat några uppgifter om åldern på 
de tallar som vintertaggingen växer på, men på 
etiketter till kollekter som ligger i de nordiska 
herbarierna anges ibland att vintertaggingen 
växer på gamla träd. De flesta sådana uppgifter 
är från Norge: ”På barken av nylig nedfal-
len kjempefuru. På barken av grov, gammel, 

levende furu (det klart eldste treet innenfor et 
stort område). På eldgammel døende furu. På 
barken og døde grove greiner på svært gammel, 
grov furu.”
En av dem som har mest erfarenhet av arten 
tycks vara Tom Hellik Hofton, Oslo, upphovs-
man till ovanstående herebarieettiketter, som i 
brev till mig i januari 2007 bland annat skrev 
”Typisk er å finne den på grove, litt lavvokste, 
tydelig gamle trær med mye vridde og grove 
greiner langt ned på stammen. Trærne bør være 
saktevoksende….Påfallende ofte er det varme og 
solrike skråninger, og trærne står ofte noe åpent 
…. Iblant kan en også se den på tynnere furuer, 
men da alltid tydelig gamle og seintvoksende, 
gjerne med vridd stamme. Har ikke sett den på 
mer høyreiste og rasktvoksende furuer. Arten 
virker tydelig avhengig av GAMLE furuer….. 
sørøstlig art i Norge, med funn på sørlige del av 
Østlandet. Det er en art som har sitt naturlige 
tyngdepunkt i lavlandet, men der det finnes sub-
strat kan den også gå opp i fjellskogen….”

Metod
Jag redovisar här två studier, kopplade till varan-
dra. Dels är det upprepade observationer, ibland 
med fotografering, under upp till tio år, på tre 
tallstammar med vintertagging. Dels är det en 
inventering inom ett större geografiskt område 
under den ovanligt varma och fuktiga perioden 7 
oktober 2006–24 mars 2007, då vintertaggingen 
visade sig på många träd, på vissa av dem rik-
ligt. Särskilt tiden fram till mitten av januari var 
mycket gynnsam för att finna arten.
De upprepade observationerna har gjorts dels 
under tio år på en tallåga och dess grenar i 
Österbergsmurens naturreservat i Ovansjö, dels 
under sex år på två tallar på Västerhällan nära 
mitt hem i Järbo. Den till ytan större invente-
ringen gjordes i norra Gästrikland och södra 
Hälsingland. Eftersom jag under det gångna 
decenniet har sett vintertagging uteslutande på 
tallar äldre än ca 150 år, eftersöktes fruktkrop-
par i områden med äldre tallskog. Sådan finns i 
dessa trakter kvar huvudsakligen på hällmarks-
impediment. I sådana områden, och på väg dit 
och därifrån, granskades så många tallar som 
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möjligt, både yngre och äldre och mer eller 
mindre livskraftiga. De flesta fruktkroppar av 
vintertagging upptäcktes utan hjälpmedel, men 
några upptäcktes med kikare. Artbestämningen 
fordrade i många fall kikare.
Alla tallar med vintertagging provborrades ca 
40 cm över mark och årsringarna räknades. Spår 
av olika typer av skador på värdträdet, och dess 
aktuella hälsotillstånd, antecknades. Svampens 
placering på trädet beskrevs. I flera fall togs 
kollekter av fruktkroppar som dokumentation. 
Vid tre tillfällen togs även stycken av grenar där 
svampen växte för att undersöka om man kunde 
se dess röta.
Det visade sig genast att tallarna med vintertag-
ging var både gamla och under senare decennier 
extremt långsamväxande. Räkning av årsringar-
na var möjlig endast efter att borrkärnorna hade 
torkats och limmats fast på kartong och slipats 
med sandpapper till grad 1000. I stereolupp med 
10–20 gångers förstoring var det sedan möjligt 
att i de flesta fall se årsringarna tydligt, men i 
ett fall fick jag uppskatta tillväxten under de 
senaste ca 20 åren därför att årsringarna satt tätt 
och inte kunde urskiljas.

Lokaler
Första gången jag träffade på vintertaggingen 
var 19 oktober 1997 i Österbergsmurens natur-
reservat under den inventering som jag hade 
uppdrag att göra där för Länsstyrelsens och 
Assi-Domäns räkning. Det är en av de äldsta 
skogarna i Gästrikland med fuktig till våt skogs-
mark och inslag av myr. Där finns rikligt med 
tallar över 300 års ålder och granar (Picea abies) 
över 200 år. Vintertaggingen växte på en tämli-
gen nyfallen tallåga, vars utveckling jag sedan 
har följt. Den 7 januari 2001 fann jag Irpicodon 
även på Västerhällan i Järbo, det berg som lig-
ger bakom vår bostad. Där växer den i den häll-
markstallskog som kläder bergets högsta delar. 
Berget reser sig från åkermarken, som når till 75 
meter över havet, upp till krönet på 175 m.ö.h. 
Där finns tallar upp till över 305 års ålder. 
Skogstillståndet på Västerhällarna torde vara 
präglat av bergsbruket. Den första stångjärns-
hammaren i Järbo uppfördes 1637, mer än två 
sekler efter att Torsåker i Gästrikland fick berg-
slagsprivilegier. År 1689 inspekterade bergmäs-
taren en nyuppförd hammare vid Jädraån i Järbo 
och godkände dess verksamhet ”i anseende till 

Fig. 1. Vintertaggingskog. Gästrikland, Ovansjö sn, Hohällan, 2006-12-09. Foto A. Delin.
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traktens goda ymnighet på skog” (Järbing 1982). 
Det är rimligt att anta att större avverkningar 
i Järboskogarna kom igång under 1600-talet. 
Skogen på Västerhällarna ligger nära hyttor 
och hamrar och torde ha varit bland de tidigt 
utnyttjade. 
Det nutida skogstillståndet i hällmarkstallsko-
gen på Västerhällarna kan stämma med en 
förmodad större avverkning under 1600-talet, 
då det mesta av både levande och dött virke 
kan ha tagits tillvara. Grov gammal död tallved 

saknas i dag inom området, och 
de flesta av de tallar som vi kallar 
gamla (200–300 år) ser ut att ha 
möjlighet att leva ytterligare ett eller 
flera sekler. Under 1700-, 1800- 
och 1900-talen tycks utnyttjandet 
av skogen ha minskat, och tallar 
grodda för 300 och 200 år sedan är 
nu talrika. Området är klassat som 
nyckelbiotop. På Västerhällan har 
jag under åren 2001–2006 hittat 
vintertaggingen på 20 koordinat-
satta tallar, där jag kan följa dess 
utveckling, och på ytterligare några, 
vars exakta läge har tappats bort. 
Vintrarna 2000–2001, 2004–2005 
och 2006–2007 har jag sett mycket 
av arten, övriga vintrar har den 
vid eftersökning varit sämre utveck-
lad och svårare eller omöjlig att 
återfinna. Det tidigaste fyndet på 
säsongen har gjorts 29 september. 
Välutvecklade fruktkroppar har 
setts ännu 14 april, men när dessa 
växte fram är okänt. Efter april har 
man vissa år kunnat se kvarsittande 
döda skrumpna fruktkroppar, men 
inga aktiva.
Vintern 2006–2007, när Irpicodon 
var väl utvecklad, sökte jag den i 
flera andra hällmarkstallskogar och 
fann den även i Hohällans natur-

reservat 4 km VNV om Storvik (fig. 1, 2), på 
Gullsjöberget 4 km VNV om Järbo, på Skalberg 
3 km NV om Lingbo, på Mörtsjöberget 4,5 
km O om Skog och på Kölberg 6 km SO om 
Kilafors (fig. 3). Däremot lyckades jag inte 
finna vintertaggingen på Storberget nära Kalvs 
fäbodar 7 km ONO om Järbo, på Sagberg 3 
km SO om Holmsveden, eller på Molnberget 
5 km NV om Holmsveden, där det också ser 
ut att finnas rikligt med tallar upp till omkring 
250 års ålder. Dessa nyfunna lokaler för vinter-

Fig. 2. Vintertaggingskog. Gästrikland, 
Ovansjö sn, Hohällan, 2006-12-09. Foto 
A. Delin.
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tagging har liknande historia som den 
på Västerhällan. Ingen av lokalerna är 
orörd av skogsbruk. Inte på något ställe 
har skogen urskogskaraktär med rikliga 
mängder av stående och liggande grov 
död tallved. Däremot har det gått lång 
tid sedan avverkningar berörde områ-
dena, och tallskogen på alla lokalerna är 
mycket (100–200 år) äldre än i de äldsta 
produktionstallskogarna i omgivningen.

Borrade träd (se tabell 1)
En detaljerad beskrivning av de tallar 
med vintertagging som är underlaget för 
denna studie finns tillgänglig hos förfat-
taren. Tallarnas växtplatser är där också 
koordinatsatta. Sammanfattningen av 
den väsentligaste informationen finns i 
den tabell som visas här. Den är baserad 
på sextiosex under vintern 2006–2007 
studerade tallar. 

• Västerhällan (67320 15427) ligger i 
Järbo församling, Sandvikens kom-
mun, Gästrikland. 

• Hohällan (67206 15353), Öster-
bergsmuren (67328 15327) och 
Gullsjöberget (67341 15392) är i Ovansjö 
församling, Sandviken, Gästrikland. 

• Häbberg (67615 15495) är i Ockelbo för-
samling och kommun, Gästrikland.

• Skalberg (67723 15458) är i Lingbo för-
samling, Ockelbo kommun, Hälsingland. 

• Mörtsjöberget (67852 15588) är i Skogs 
församling, Söderhamns kommun, 
Hälsingland. 

• Kölberg (67863 15455) är i Hanebo försam-
ling, Bollnäs kommun, Hälsingland.

Stamdiametern i brösthöjd är mätt med mitt 
pekfinger (10 cm) som referens. Trädets höjd 
är skattad från en punkt på marken ungefär lika 
långt från stambasen som trädet är högt, med ett 
2 m långt avsnitt av stammens basala del som 

referens. 
I kolumnen ”Lev./död” betyder ”Vital” att tal-
len har normal barrmassa och f.ö. ser frisk ut. 
Observera att en tall med spår av omfattande 
törskateangrepp eller stort toppbrott ändå kan 
vara mycket vital. ”Svag” betyder att barrmassan 
är påtagligt minskad och/eller att det finns onor-
malt stora mängder döende grenar. ”Döende” 
kallas en tall som bara har små rester av gröna 
barr kvar. ”Nydöd” är en tall utan gröna men 
med kvarsittande bruna barr, vanligen med all 
bark kvar. ”Död” är en tall utan barr och med 
större eller mindre delar av barken borta. Den 
kan stå, luta eller ligga. 
I kolumnen ”Törskate” anges om det fanns spår 
av törskateangrepp i toppen eller på en eller 
flera grövre grenar. Törskatesvamp (Cronartium 

Fig. 3. Vintertagging växer vid törskateskada på 
tallen i bakgrunden. Hälsingland, Hanebo sn, 
Kölberg, 2007-01-10. Foto A. Delin.
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flaccidum) infekterar barken, som dör inom 
ett begränsat område. Infektionen sprider sig 
ofta sakta och kan till sist omfatta barkens hela 
omkrets, vilket leder till att den del av trädet 
som är ovan skadan dör. Om infektionen sitter 
i kronan, vilket är vanligt, dör de grenar som 
är ovanför, medan grenarna nedanför angrep-
pet tillväxer kompensatoriskt och småningom 
bildar en eller flera nya toppar. Den döda delen 
av kronan tappar grenarna, medan stammen blir 
kvar som en kådindränkt spets (skate). Skaten 
är vanligen mörkgrå. Gränsen mot levande bark 
är ofta sned. Törskaten kan även angripa grova 
grenar, som då kan gå samma öde till mötes, 
fast slutresultatet blir mindre iögonfallande. 
Fruktkroppar av arten har jag aldrig sett.
”Toppbrott” avser alltid ett gammalt toppbrott, 
intill vilket en gren har vuxit till en ny topp. 
Toppbrott inträffar på grund av stor snölast på 
relativt unga träd, ungefär mellan 20 och 60 år. 
Ibland inträffar brottet i kronan, så att levande 
grenar blir kvar och kan utvecklas till en ny 
topp (undantagsvis två). Spåren av detta förlopp 
brukar tydligt kunna ses under trädets fortsatta 
livstid, som kan vara flera hundra år.
Trädens ålder har undersökts genom provborr-
ning ca 40 cm över mark. Resultatet redovisas i 
kolumnen ”Årsringar”. Tolv tallar hade mer eller 
mindre omfattande central röta, som påverkade 
åldersbestämningen avsevärt. Vanligen förorsa-
kades rötan av tallticka (Phellinus pini), men 
en tall var angripen av grovticka (Phaeolus 
schweinitzii). Övriga tallar var kärnfriska. De 
döda tallarna var gråa i splinten, kanske till följd 
av angrepp av ”blånadssvampar”. På vissa av 
dem var rötan där så långt gången att yttre skikt 
missades. Märgen träffades i de flesta fall inte 
av borret, men antalet missade årsringar nära 
centrum torde inte vara mer än ca 20. I tabel-
len anges antal räknade årsringar, avrundat till 
närmaste femtal, utom i ett par fall med särskilt 
lyckad borrning och lättobserverade ringar, där 
exakt antal anges. Trädåldern är alltid högre än 
detta angivna antal ringar. I de fall som markeras 
med ”>” har jag bedömt att trädets verkliga ålder 
var mycket högre än antalet räknade ringar. 
Under ”Tillväxt 50 år” anges summan av de 

sista femtio årens årsringsbredder i borrkärnan. 
Observera att den sammanlagda radiella tillväx-
ten under de senaste 50 åren i vissa fall var så 
låg som ca 6 mm. 
Kommentarfältet innehåller diverse observatio-
ner av var och hur vintertaggingen (”Irp”) växte 
på tallen.

Resultat
Hur man finner och känner igen vinter-
taggingen -  fig. 4–8.
Vintertaggingen är lätt att känna igen i fält 
sedan man väl bekantat sig med den. Den sak-
nar närstående släktingar. Malte Edman hjälpte 
mig med artbestämning av mitt första fynd. 
Därefter har ingen tvekan rått i de fall då jag har 
haft fruktkroppen inom räckhåll. Svårare blir 
det när den sitter högt upp. Med kikare brukar 
den dock även då vara identifierbar om den är 
välutvecklad. 
Fruktkroppen är som ung kritvit både på över- 
och undersidan, men kan som äldre på de cen-
trala delarna av översidan bli ljust gulbrun. På 
stort avstånd kan vissa lavar vara så ljusa att de 
leder tanken till vintertagging. På nära håll finns 
förväxlingsmöjligheter bara i de allra första sta-
dierna, då svampen kommer fram som oform-
liga vita mycelhopar. Dessa kan då möjligen 
förväxlas med mycel av violticka (Trichaptum 
abietinum), violtagging (Trichaptum fusco-vio-
laceum), blodticka (Gloeoporus taxicola) eller 
någon annan tallevande svamp med vitt mycel. 
Så snart som hymenium börjar utvecklas är 
vintertaggingen omisskännlig: tunna, mjuka, 
kritvita hattar med smal bas, på undersidan 
med oregelbundet formade, tillplattade taggar, 
som också kan beskrivas som avbrutna och 
oregelbundet sittande lameller. Fruktkropparna 
kan kännas igen när de är bara ca 4 mm stora. 
De växer i gynnsamma fall till 2 cm storlek 
och sitter ofta i klungor, som i sin helhet kan 
bli åtminstone 5 cm stora. När de utvecklas på 
en vertikal yta kan många hattar sitta över och 
bredvid varandra i klungan. När de utvecklas 
på en horisontell yta, på undersidan av en gren, 
blir det i stället som ett enda sammanhängande 
taggigt hymenium. Efter sitt aktiva liv kan frukt-
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kropparna sitta kvar som skrumpna ljusgråa och 
förmodligen döda samlingar, ibland till nästa 
säsong, då de är gråsvarta och nya fruktkroppar 
ibland växer fram bland de gamla, som då är 
tydligt döda.
Det är möjligt att även veden som vintertag-
gingen växer i kan ha artspecifika kännetecken, 
bl. a. genom sin lukt, se nedan under ”Röta”.
Eftersom vintertaggingen mest växer på stående 
levande eller nyligen döda tallar, och kan sitta i 
kronan, många meter över marken, är kikare ett 
viktigt hjälpmedel för att hitta och artbestämma 

den. Grenar och stam bör vara fria från snö och 
frost, men ett snötäcke på marken belyser frukt-
kroppar på undersidan av grenar så att de fram-
träder bättre. Mulet väder underlättar sökandet, 
eftersom starkt solbelysta partier av bark och 
lavar kan lysa lika vita som vintertaggingen.

Habitat och substrat (se även tabell 1)
Jag har funnit vintertagging endast i gles gam-
mal lågvuxen tallskog med låg bonitet, mest på 
hällar. Jag har funnit den bara på tall. De tallar 
där den växte var mellan 3 och 16 meter höga. 

Fig. 4. Vintertagging (Irpicodon 
pendulus). Gästrikland, Järbo sn, 
Västerhällan, 2004-10-25. Foto 
A. Delin. 
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De var mellan 9 och 40 cm grova. Hur stor andel 
av hela tallbeståndet på de undersökta loka-
lerna som hyste vintertagging har jag inte mätt, 
men den kan uppskattas till ca en hundradel. 
Medelvärdet för räknade årsringar på 66 tallar 
med vintertagging var 242. Om de tio tallar ute-
sluts, som hade central röta, och som därför hade 
mycket högre ålder än vad årsringsräkningen 
visade, blir medelvärdet 252. Även denna siffra 
är ett minimivärde för trädens genomsnittsålder, 
därför att märgen och de mest centrala årsring-

arna ofta har missats i borrprovet, och att detta 
har tagits ca 4 dm över mark. Det minsta antalet 
räknade årsringar på en tall med vintertagging 
var 120. Denna tall hade central röta, och var 
alltså betydligt äldre.
De undersökta tallarnas tillväxt under de senaste 
50 åren var mycket låg. Radien hade ökat med 
i genomsnitt bara 15 mm, motsvarande 0,3 mm 
per år. Många träds radie hade ökat bara ca 6 
mm under 50 år, d.v.s. 0,12 mm per år. 
38 av de 66 träd som jag undersökte såg vitala 

Fig. 5. Vintertagging 
(Irpicodon pendulus). 
Fullt utvuxna mörk-
nar fruktkropparna 
vid basen. Gästrikland, 
Järbo sn, Västerhällan, 
2004-10-13. Foto A. 
Delin. 
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ut. Endast en ordinär andel av deras grenar var 
döda eller döende, vanligen i nedre delen av kro-
nan, och på dessa tallar var det oftast på grenar i 
nedre delen av kronan som vintertaggingen hade 
sina fruktkroppar.
21 av 66 tallar med vintertagging hade spår 
av törskateangrepp (Cronartium flaccidum). På 
dem satt vintertaggingen ofta i närheten av ärret 
efter törskateangreppet. Frekvensen av törskate 
i hela populationen av gamla tallar på de stu-
derade lokalerna undersöktes ej, men det var 
uppenbart att den var mycket lägre än en tredje-
del av alla äldre träd. 
14 av 66 tallar med vintertagging hade spår av 
toppbrott och ytterligare fyra hade sannolika 

spår. På dem satt vintertaggingen ofta i närheten 
av det läkta toppbrottet. Inte heller frekvensen 
av toppbrott i hela tallpopulationen beräknades, 
men intrycket var att frekvensen av toppbrott var 
mycket lägre i hela tallpopulationen än bland 
tallarna med vintertagging. 
17 av 66 träd med vintertagging var nyligen 
döda, med 5–100 % av barken kvar. Femton av 
de döda träden stod upp, ett låg med stammen 
en meter över mark, vilande på kvarsittande 
grenar, och ett låg med stammen delvis på mark 
och hade grova grenar som stack upp 1–2 m 
över mark. På dessa satt vintertaggingen på stam 
eller grenar.
På levande tallar kom fruktkropparna ofta fram 

Fig. 6. Vintertagging (Irpicodon 
pendulus). Gästrikland, Järbo sn, 
Västerhällan, 2006-11-19. Foto 
A. Delin.
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på eller i närheten av döda partier på stam eller 
grenar, ibland på flera olika ställen, men ofta 
på bara en enda gren, som då vanligen var 5 
–10 cm grov. De satt ofta i kronans nedre del. 
Fruktkropparna kunde tränga ut genom kvarsit-
tande tunn bark, men kunde också sitta på grå 
död ved eller i gränsen mellan kvarsittande bark 
och död ved. I ett fall fanns fruktkroppar även 
på en rot i markytan. Följande platser var vanliga 
för fruktkroppar: kanten av hål efter en avbruten 
grov gren, intill ”stubben” av en avbruten gren, 
nära ett gammalt toppbrott, på invallningen 
av en större stamskada (avfläkt bark), nära en 
törskateskada, ute på en döende eller död gren. 
I de fall då svampen växte på stående tämligen 
nydöda stammar kom den rikligast just i kanten 
av de kvarsittande döda barkpartierna (fig. 9). 
Anmärkningsvärt är, att fruktkropparna kunde 
ses sitta på kraftigt kådindränkt ved i närheten av 

Fig. 7. Vintertagging (Irpicodon pendulus). Gästrikland, Järbo sn, Västerhällan, 2001-04-24). Foto A. Delin.

Fig. 8. Vintertagging (Irpicodon pendulus). Nya frukt-
kroppar kommer bland fjolårets. Gästrikland, Järbo sn, 
Västerhällan, 2005-11-08. Foto A. Delin.
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en skada av törskatesvamp eller skada av annan 
orsak. Jag har även sett den komma ut genom 
en centimetertjock massa av kåda blandad med 
barkrester i en springa nertill på en stam.
Jag har inte hittat vintertaggingen på döda gre-
nar på mark, inte heller på avverkningsrester.

Röta
På de tallar där vintertaggingen växte var splint-
veden tunn. Kärnveden började bara ett fåtal 
cm under vedens yttersta skikt. På grova gre-
nar kunde splintveden vara ändå tunnare. Att 
fruktkropparna kommer fram genom kvarsit-
tande bark eller i gränsen mellan bark och ved 

behöver inte betyda att mycelet är ytligt. I ett 
fall (Hohällan nr 9) växte fruktkropparna i ett 
hål genom splintveden in till kärnan, och hade 
där sitt ursprung i kärnveden, som detta till trots 
inte visade något makroskopiskt tydligt tecken 
på svampangrepp. 
Jag har sågat och skurit med kniv igenom ved 
som kunde antas vara angripen av vintertagging. 
Den ved som fanns närmast fruktkroppen, och 
även flera centimeter därifrån, hade en färg och 
konsistens som mycket liknade den normala, 
men den var flammig, mer ojämnt färgad, med 
inslag av en annan gulbrun nyans. Den av vin-
tertagging angripna veden luktade annorlunda 

Fig. 9. Vintertagging (Irpicodon pendu-
lus) på stående tallstam. Gästrikland, 
Järbo sn, Västerhällan, 2001-04-24. 
Foto A. Delin.
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än frisk ved. Den friska veden har en stark ter-
pentinlukt. Den angripna veden hade likaså en 
ganska stark lukt, som kanske kan beskrivas som 
en blandning av terpentin och vanilj. Jag har låtit 
två andra personer lukta på denna ved. Ingen 
tyckte det luktade som terpentin eller kåda. Den 
ena sade att det luktade ”kemiskt”, den andra 
att det luktade ”annorlunda”. Att beskriva luk-
ter är alltid svårt. Dessa observationer antyder 
dock att svampens mycel lever i kådrik ved och 
kemiskt bearbetar kådan.

Livscykel
Vintertaggingen uppträder varken på helt frisk 
ved och bark eller på ved som länge varit död. 
Den finns antingen i närheten av död ved på 
vitala träd eller på träd som håller på att dö eller 
nyligen har dött.  
Vintertaggingen växer ofta på döda tallstammar, 
mest stående. Med stöd av hur mycket av barken 
som sitter kvar kan man bedöma hur lång tid 
som har gått efter trädets död. En av dessa stam-
mar (Österbergsmuren) låg ner när jag fann den, 
men var till största delen barkklädd och därför 
tämligen nyfallen och har sedan följts i tio år, 
varunder vintertaggingen de flesta år har bildat 
fruktkroppar. Under de fyra senaste åren har 
inga fruktkroppar setts. En annan (Västerhällan 
1) hade bara en del av barken kvar när jag först 
fann arten på den år 2001. Nya fruktkroppar har 
visat sig på den varje år, i minskande omfatt-
ning, men hösten 2006, som var gynnsam för 
arten, åter lite rikligare. Man får intrycket att 
vintertaggingen visserligen kan växa på döda 
tallar, men bara under en begränsad tid, sanno-
likt i storleksordningen ett eller par decennier. 
Det framgår av litteraturen, och stämmer med 
mina iakttagelser, att vintertaggingen ses under 
vinterhalvåret, oktober-april, och under res-
ten av året antingen är osynlig eller syns som 
skrumpna gråa eller senare svarta rester av 
fruktkroppar.
För att undersöka om fruktkropparna kan fort-
sätta att växa efter hård frost, fotograferade jag 
en klunga av fruktkroppar, som växte i brösthöjd, 
upprepade gånger mellan 13 oktober 2006 och 
16 januari 2007. Det var tydligt att fruktkroppar-

na växte under hela denna tid. Under den senare 
delen av perioden var det framför allt taggarna 
som växte, och förlängdes kraftigt. Denna vin-
ter var visserligen ovanligt mild, med barmark 
och långa perioder med plusgrader ända till 
16 januari, men det var också minusgrader vid 
många tillfällen, t.ex. första veckan i november, 
med temperatur ner till minus sju grader, och 
sista veckan i december, med några minusgrader 
och tjälning av jorden. Detaljerad inspektion av 
fotografierna visade att fruktkropparna fortsatte 
att växa även efter att ha utsatts för en tempera-
tur på minus sju grader. Efter mitten av januari 
var temperaturen mellan minus sju och minus 
femton grader, och den 1 februari hade ingen 
ytterligare tillväxt ägt rum, utan fruktkropparna 
såg i stället något skrumpna och gulbrunaktiga 
ut. Den 29 mars 2007 hade de skrumpnat och 
grånat ytterligare, trots en fortsatt mild vinter, 
dock med långa perioder med minusgrader. 
De flesta åren sedan 2001 har vintertaggingen 
först observerats i oktober eller november, och 
efter nyår har de inte vuxit mer, utan skrumpnat 
och mörknat. Nya fruktkroppar har som regel 
ej observerats på våren. Ett undantag var våren 
2001, då vackra fruktkroppar sågs 14 april (men 
hösten 2000 undersöktes inte artens tillstånd och 
jag vet inte när dessa fruktkroppar utvecklades). 
Jag har inte funnit någon klimatisk förklaring 
till detta. 
Utvecklingen av fruktkroppar av vintertagging 
varierar mellan åren. På de stammar nära min 
bostad som jag har följt sedan 2001 förekom 
den rikligast år 2006, då huvuddelen av denna 
studie gjordes, sparsammare efter torra somrar 
och höstar som 2005 och 2007.

Relation till andra svamparter
I flera fall har jag sett grynig blåslav (Hypogymnia 
farinacea) på vintertaggingens tallar, vilket stär-
ker intrycket av vintertaggingen som en gammel-
tallsart. Andra svampar kan också förekomma 
eller har förekommit på samma träd som vinter-
taggingen, t. ex. törskatesvamp och tallticka. I 
ett fall fanns färska fruktkroppar av grovticka på 
rötterna till en tall med vintertagging och stam-
men hade stor central röta. Blödskinn (Stereum 
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sanguinolentum), broskboll (Tremella encephala) 
och violticka kan förekomma på samma döda 
stående stam som vintertagging. På lågan i 
Österbergsmuren sågs vintertagging först och 
något senare en liten klibbticka (Fomitopsis 
pinicola) på en annan del av lågan.
Dessa svampar lever i olika faser av tallens 
liv och nedbrytning. Törskatesvampen angri-
per barken på både unga och gamla tallar och 
efterlämnar död ved inom en del av kronan. 
Vintertaggingen ses efter att törskateangreppet 
är fullbordat. Talltickan växer i levande tallars 
kärnved under flera hundra år och det är tveksamt 
om den kan döda sin värd. Fruktkroppar brukar 
inte ses förrän trädet är ca 150 år gammalt. Den 
kan fortsätta att bilda nya hymenier även några 
år efter att tallen har dött. Vintertaggingen kan 
bilda fruktkroppar samtidigt med talltickan, 
på samma träd. Blödskinn och dess följesla-
gare broskboll tycks komma på den döende eller 
nydöda tallen, och kan växa där samtidigt med 
vintertagging. Violtickan (och förmodligen dess 
nära släkting violtaggingen) kommer på nyligen 
död ved. Även den kan förekomma samtidigt 
med vintertagging på en död stam. Klibbtickan 
växer tämligen ofta på tall, är aggressiv, dödar 
trädet och kan leva även några år efter trädets 
död. Den växer genom både splint och kärna. 
Jag har bara en gång sett vintertagging på tall 
angripen av klibbticka.
I successionen med dessa svamparter tycks 
vintertaggingen inta en egen position. Den är 
tydligen inte tillräckligt aggressiv för att som 
talltickan eller grovtickan angripa en oskadad 
tall, utan tycks komma in efter att tallen har 
skadats eller försvagats. Den kommer sanno-
likt före blödskinn och broskboll, och säkert 
före violticka, som bara visar sig efter trädets 
död. Den kan leva kvar några år på en död tall-
stam, troligen längre än violticka, blödskinn och 
broskboll. Den är perimortal  (d. v. s.  den hör 
till periderna strax före och strax efter trädets 
död). Efter dessa svamparter följer på lågan en 
succession av många andra olika nedbrytande 
svamparter.

Diskussion
Det visade sig gå att hitta vintertagging på många 
nya lokaler i Gästrikland och Hälsingland vin-
tern 2006–2007, då den var ovanligt rikt frukt-
sättande och förhållandena för att få syn på den 
goda (ingen snö, molntäckt himmel). Ytterligare 
en grundläggande omständighet bidrog till de 
många nyfynden. Dessa delar av landet (och spe-
ciellt Hälsingland) är nästan helt oinventerade i 
fråga om många arter av växter och djur. Utöver 
de besökta bergen finns hundratals potentiella 
lokaler på berg med hällmarkstallskog, särskilt i 
ett bälte 1–2 mil in från Hälsingekusten.
Ett problem med en undersökning av denna typ 
är urvalet av lokaler och av träd att söka vin-
tertagging på. Hur kan man veta att vintertag-
gingen inte växer även i yngre tallskog eller på 
yngre träd? Om det vore så, borde den växa på 
yngre träd särskilt ofta i de gamla skogar där det 
är gott om arten. I dessa har jag granskat yngre 
träd lika mycket som äldre, men inte funnit den 
på de yngre. 
Nästan alla tallar med vintertagging i denna 
studie har hittats i hällmarkstallskog. Efter de 
första fynden i denna miljö var det naturligt att 
söka vidare på liknande ställen. Även om man 
hade letat efter arten mer förutsättningslöst är 
det troligt att resultatet skulle ha blivit likartat, 
eftersom studien tydligt visar att vintertaggingen 
föredrar gamla tallar och sådana är sällsynta på 
andra ställen. Enda alternativa skogstyp att söka 
arten i är myrtallskog, men i den skogstypen i 
Gästrikland och Hälsingland finns gamla tallar 
något mindre rikligt. Man får intrycket att arten 
föredrar ljusa, soliga lägen, men det kan också 
vara så att den är indifferent i det avseendet, 
men att alla gamla tallar i hällmarkstallskog står 
glest.
Åldersbestämning genom provborrning kan i 
bästa fall vara en mycket exakt metod. I denna 
studie är den i de flesta fall mindre exakt. Dels 
hade tolv tallar central röta, vilket ledde till 
underskattning av deras ålder med decennier till 
sekler. Dels var det på de kärnfriska träden ofta 
svårt att träffa märgen, vilket ledde till under-
skattning av trädets ålder med ett eller flera 
decennier. Slutligen gjordes inte provborrningen 
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i marknivå utan ca 40 cm upp, vilket också leder 
till underskattning av åldern. Medelvärdet för 
räknade årsringar, 242, motiverar slutsatsen att 
vintertaggingen är knuten till mycket gamla träd, 
och om den verkliga åldern på dessa träd hade 
kunnat fastställas skulle det ha framstått som 
ändå tydligare att vintertaggingen är en gam-
melträdsart. 
Det samband som jag tycker mig ha kunnat se 
mellan törskatesvamp och vintertagging är tidi-
gare troligen inte beskrivet. Sambandet visades 
på tre sätt. Dels var spår av tidigare törskatean-
grepp betydligt vanligare på tallar angripna av 
vintertagging än på tallpopulationen i stort. Dels 
växte vintertaggingen ofta nära den av törskate 
dödade delen av tallen. Slutligen sågs på några 
tallar hur vintertaggingens fruktkroppar kom 
fram genom kåda i anslutning till ett törska-
teangrepp. Törskatesvampen torde vara först 
och vintertaggingen komma efter. Tidsförloppet 
och orsakssambandet är okänt. Observationerna 
styrker dock att vintertaggingen är en svaghets-
parasit. De visar också att den tolererar eller 
föredrar kådrik ved.
Även toppbrott i tallkronor tycks predisponera 
för vintertaggingskolonisation. Toppbrott mins-
kar tallens vitalitet och bildar en naken vedyta. 
När infektionen inträffar ger mina observationer 
ingen antydan om, men fruktkroppar bildas fort-
farande många decennier efter skadan, kanske 
ett sekel, att döma av grovleken på den nya topp 
som har vuxit upp. Ett stöd för uppfattningen 
att vintertaggingen är en svaghetsparasit är den 
extremt låga tillväxt under de senaste 50 åren, 
som har visat sig i borrproverna. 
Trots att vintertaggingens fruktkroppar ofta ses 
på bark kan den knappast vara en barklevande 
svamp. Den växer t. ex. på stammar som torde 
ha varit döda i ca 10 år. Den torde leva i veden, 
framför allt i kärnveden. Mina dissektioner av 
grenar med vintertagging, tvärsnitt med såg och 
längssnitt med kniv, har visat en förändring av 
vedens färg, mönster och doft, men inte av dess 
hårdhet, i närheten av fruktkropparna. Jag har 
inte kunnat avgränsa angreppet i veden, därför 
att förändringen i färg och mönster var så liten. I 
sin helhet antyder mina observationer att vinter-

taggingen inte skyr utan möjligen dras till kåda. 
Åtminstone två andra svamparter växer på, och 
lever möjligen av kåda, de bägge kådskålarna 
(Sarea spp.).
Uppgiften i Krieglsteiner (2000) att vintertag-
gingen skulle förorsaka vitröta kan jag inte alls 
bestyrka. Även en del andra uppgifter i littera-
turen passar rätt dåligt med mina observationer. 
Nylén (2000) ger intrycket att den huvudsakli-
gen skulle påträffas på liggande ved, kanske på 
avverkade stammar. Strid (1997) nämner inte 
dess förkärlek för levande (men svaga) träd. Den 
bästa överensstämmelsen med mina observatio-
ner finns i Larsson (1997).
Mina observationer kan sägas styrka att vin-
tertaggingen är en svaghetsparasit, men de ger 
ingen information om på vilket sätt svampen 
interagerar med sin värd. Etablerar den sig bara 
på delar av en tall som har nedsatt vitalitet eller 
sätter den ned vitaliteten på de ställen där den 
angriper? Det faktum att vintertaggingen oftast 
är begränsad till en enda gren i de fall den växer 
på en vital tall, men kan dyka upp på många stäl-
len på stam och grenar på döende eller nyligen 
döda tallar, talar kanske för att den är beroende 
av att de delar av trädet som den utvecklas i 
har nedsatt vitalitet eller är döda. Dock tycks 
den inte kvarleva mer än några år på det döda 
trädet.
Det är ju ingen nyhet att vintertaggingen påträf-
fas under vinterhalvåret. Man kan lätt föreställa 
sig att detta är en anpassning till dess habitat, 
döda tallgrenar i en ljus miljö som speciellt 
under sommaren kan bli mycket torr. Jag gissar 
att arten har anpassat sig till att klara av även 
hård frost för att kunna utnyttja höstens och vin-
terns fuktigare klimat för tillväxt av mycel och 
utveckling av fruktkroppar.
Trots att det har visat sig vara möjligt att finna 
ganska många nya vintertaggingträd på några 
lokaler i Gävleborgs län tycker jag att arten för-
tjänar beteckningen sällsynt och uppfyller kra-
ven på att vara rödlistad. Den kräver gamla träd. 
Det är rimligt att tro att den har funnits i urskog 
på ordinär skogsmark och att den har blivit säll-
synt därför att de flesta gamla träd har avverkats. 
Dess förekomster i hällmarkstallskogarna, och 
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kanske i myrkanterna, kan vara dess sista till-
flyktsorter. Visserligen är tallar i hällmarksskog 
numer i allmänhet undantagna från avverkning, 
men skogsbrukets framtida utveckling är oviss. 
Fortsatt skydd mot avverkning av hällmarkstall-
skogar är viktigt för vintertaggingen.

Avslutning
Sedan artikeln skrevs har ytterligare en vinter 
förflutit och en ny inletts. Vintern 2007–2008 
var mycket dålig för vintertaggingen, med endast 
sent framväxande och mycket små fruktkroppar, 
omöjliga att basera en inventering på. Vintern 
2008–2009 har däremot börjat bra, med stora 
och på långt håll synliga fruktkroppar redan i 
oktober.

Tack
Tack till Magnus Andersson, Anders Dahlberg, 
Tom Hellik Hofton, Heikki Kotiranta och Leif 
Ryvarden för information av många slag. 
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Inledning
Under svampsäsongerna 2006 och 2007 genom-
förde medlemmar i Sveriges Mykologiska 
Förening ett svampinventeringsprojekt med 
ekonomiskt stöd från Skogsstyrelsen. 14 med-
lemmar inventerade totalt 40 skogslokaler och 
dokumenterade sammanlagt 850 arter (totalt 
5605 fynd), varav 154 rödlistade arter och 121 
signalarter för skyddsvärda skogsmiljöer. Syftet 
med inventeringsprojektet var att dokumentera 
svampar i skogsområden med höga eller mycket 
höga naturvärden, där kännedomen om svam-
parna, i synnerhet arter i rödlistekategori DD 
(Data deficient – kunskapsbrist) och signalar-
ter var bristfällig. Resultaten av inventerings-
projektet sammanställdes av författarna och 

överlämnades till Skogsstyrelsen under våren 
2008. Samtliga inventeringsdata är rapporterade 
till ArtDatabanken och kommer att finnas till-
gängliga via Artportalen (www.artportalen.se). 
Resultaten av projektet kan därigenom bidra till 
ett mera tillförlitligt underlag för skogsstyrelser, 
länsstyrelser och kommuner vid utredning och 
bedömning av hotade skogsområden och även 
utgöra ett underlag för ArtDatabankens arbete 
med den nya rödlistan för hotade svampar som 
kommer att presenteras 2010. 

Metodik
För inventering anlitades SMF-medlemmar 
(tabell 1), spridda över landet. Inventeringarna 
pågick under två svampsäsonger, 2006 och 

Dokumentation av rödlistade skogslevande 
svampar 
Rapport om ett inventeringsprojekt för Skogsstyrelsen 
2006–2007

 KERSTIN BERGELIN & ARNE RYBERG

Abstract
A Swedish monitoring project to increase the knowledge of red-listed macrofungi 
in woodland habitats.
During two autumn seasons (2006 and 2007) 14 members of the Swedish Mycological 
Society were involved in a monitoring project with the purpose of increasing the knowledge 
of red-listed fungi in Swedish woodland habitats. 40 sites were chosen and a total of about 
5600 records representing 850 species were reported to the Swedish Species Information 
Centre (ArtDatabanken) and the Swedish Forest Agency (Skogsstyrelsen). 154 redlisted 
species were recorded along with 121 “signal species” indicating woodland habitats with high 
biological qualities and high nature conservation values. In this report some of the investiga-
ted localities are presented and several rare or red-listed woodland fungi are illustrated viz. 
Anomoporia kamtschatica, Boletopsis grisea,  Bombardia bombarda, Ceriporia excelsa, Hydnellum 
gracilipes, Hygrophoropsis olida, Ischnoderma resinosum, Phellodon secretus, Ramaria magnipes, 
Ramaria sanguinea, Sarcodon scabrosus and Strobilomyces strobilaceus. All records from the 
monitoring project will be available from the national species database at [www.artportalen.se].
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2007. Uppmärksamheten riktades särskilt mot 
dokumentation av rödlistade arter (Gärdenfors 
2005) och signalarter (Nitare 2000). I samband 
med inventeringsprojektet har även en systemut-
veckling för inrapportering av fynd genomförts. 
Medlemmar i SMF erbjuds en uppdaterad ver-
sion av SMF:s registreringsprogram FON. Med 
hjälp av detta kan en smidig överföring av egna 
fyndlistor till Artportalen genomföras.
Belägg av vissa rödlistade arter och signalarter 
förvaras i privata herbarier och kommer senare 
att överlämnas till offentliga herbarier. Varje 
enskild inventerare ansvarar för artbestämning-
en av sina fynduppgifter. Författarna till denna 
uppsats fungerade som projektledare och koor-
dinerade inventeringsområden och fyndlistor. 

Resultat
Ett betydande antal signalarter och rödlistade 
svampar har dokumenterats under inventering-
arna. Ett flertal var inte tidigare kända för de 
besökta lokalerna. Uppmärksammas bör dock 
att fruktkroppsbildningen hos skogslevande 
marksvampar under 2007 var svag i Sverige. 
En tänkbar orsak kan ha varit den rikliga neder-
börden (betydligt högre än normalt) under som-

maren. Observeras bör därför att resultatet av 
inventeringarna under 2007 inte kan betraktas 
som rättvisande för förekomsten av signalarter 
och rödlistade skogslevande svampar.
I rödlistekategori DD dokumenterades fem arter. 
Phellodon secretus (taigataggsvamp, fig. 17) 
dominerar listan med sju nordliga fyndplatser. 
Ascocoryne turficola (myrmurkling), Entoloma 
placidum (boknopping) och Junghuhnia sepa-
rabilima (fransig ockraporing) påträffades på 
enstaka platser. Bombardia bombarda (lång-
gömming, fig. 1), vilken noterades på två loka-
ler i Skåne under projektet, kan möjligen vara 
förbisedd. Sedan det första dokumenterade fyn-
det under 1900-talet gjordes 1996 har arten 
noterats på minst 10 platser i Skåne. Den är dock 
inte årligen återkommande.
I rödlistekategori CR (Critically Endangered – 
akut hotad) noterades inga fynd under projektet 
men vi vill gärna nämna fynden av de noterade 
18 arterna i rödlistekategori EN (Endangered 
– starkt hotad). I Skåne noterades 10 arter, 
Albatrellus cristatus (grönticka), Cortinarius 
caerulescens (blå lökspindling), Cortinarius 
elegantissimus (kejsarspindling), Cortinarius 
fulvocitrinus (brunskivig citronspindling), 

  
SVAMPPRESENTATION

Tabell 1. Deltagande inventerare under Skogsstyresleprojektet 2006–2007.



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008) 69

Ganoderma pfeifferi (hartsticka), Inocybe fibro-
soides (stortråding), Lepiota fuscovinacea (vin-
röd fjällskivling), Lepiota jacobi (piggfjällskiv-
ling) och Tricholoma pardinum (pantermus-
seron). I Västra Götalands län noterades två 
arter, Hydnellum mirabile (raggtaggsvamp) och 
Sarcodon fennicus (bitter taggsvamp), i Örebro 

län Sarcodon versipellis (brödtaggsvamp) på fem 
fyndplatser och Sarcodon leucopus (slät tagg-
svamp) på tre lokaler. I Stockholms län doku-
menterades Inonotus triqueter (tallharticka), 
i Västernorrlands län Sarcodon fennicus (bit-
ter taggsvamp). I Norrbottens län påträffades 
Hydnellum gracilipes (smalfotad taggsvamp) på 

Fig. 1. Bombardia bombar-
da (långgömming). Skåne, 
Österslövs fg., Bokenäset 
2008-10-11. Leg. & det. 
Ingvar Månsson. Foto K. 
Bergelin.

Fig. 2. Ischnoderma resinosum (sydlig sotticka). Skåne, Riseberga fg., Söderåsens nationalpark, Skäralidsravinen 2007-
10-05. Leg. & det. K. Bergelin. Foto K. Bergelin.
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Fig. 4. Klöva hallar på Söderåsen i Skåne. Vittringsmaterial från diabasgång medför svårigheter att ta sig uppför 
sluttningarna 2007-10-14. Foto K. Bergelin.

Fig. 3. Klöva hallar på Söderåsen i Skåne. Brant sluttning vid diabasgång, 2007-10-14. Foto K. Bergelin.
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så många som åtta platser samt Antrodia infirma 
(urskogsporing).
I rödlistekategori VU (Vulnerable – sårbar) lis-
tades 47 arter. Många av dessa noterades på ett 
flertal lokaler. Exempel på särskilt intressanta 
arter är Boletopsis grisea (tallgråticka, fig. 9), 
Inonotus cuticularis (skillerticka), Ischnoderma 
resinosum (sydlig sotticka, fig. 2), Sarcodon 
glaucopus (blåfotad taggsvamp) och S. scabro-
sus (skrovlig taggsvamp, fig. 10). Vi vill hänvisa 
till Artportalen [www.artportalen.se] där övriga 
arter i denna rödlistekategori kommer att finnas 
tillgängliga.
Flest fynd noterades av arter placerade i rödlis-
tekategori NT (Near Threatened – missgynnad). 
För uppgifter om de totalt 83 arterna vill vi 
också här hänvisa till Artportalen.

De inventerade lokalerna
Antalet inventerade skogslokaler var 40 (tabell 
2–8). Av dessa vill vi närmare presentera några 

lokaler i följande avsnitt medan tre lokaler, 
Garnudden och Källdalen i Stockholms län samt 
Lekhyttan i Örebro län redovisas mera ingående 
på annan plats i detta nummer. 

skåne län

Klöva hallar (rapportör: Kerstin Bergelin)
Klöva hallar är en sprickdal belägen på 
Söderåsens nordostsluttning i Klippans kom-
mun i nordvästra Skåne.  På de mycket branta 
sluttningarna ner mot Klövabäcken finns gam-
mal högstammig bokskog av fryletyp med spar-
samt utvecklat fält- och bottenskikt. Längs 
några diabasgångar, vilka bidrar till ett högre pH 
i markskiktet, förekommer mindre partier med 
bokskog av örtrik typ (fig. 3). På många ställen 
är det mycket besvärligt att ta sig fram på det 
instabila vittringsmaterialet i sluttningarna (fig. 
4). Klövabäcken är på ravinbottnen omgiven 
av en klibbaldominerad lövsumpskog och en 
alluvial lövskog med avlagringar av svämlera. 

Fig. 5. Ceriporia excelsa (rosenporing). Skåne, Riseberga fg., Söderåsens nationalpark, Lierna. 2005-11-23. Leg. & det. 
C.-G. Bengtsson & K. Bergelin. Foto K. Bergelin.
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Fig. 6. Strobilomyces strobilaceus (fjällsopp). Skåne, Österslövs fg., Bokenäset 2007-10-09. Leg. & det. K. Bergelin. Foto 
K. Bergelin.
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Fig. 8. Sandtallskog vid Hällforsen, 9 km SSV Jokkmokk, 2005. Foto S. Kuoljok.

Fig. 7. Ramaria sanguinea (fläckfingersvamp). Skåne, Riseberga fg., Söderåsens nationalpark, 2004-09-26. Leg. & det. 
K. Bergelin. Foto K. Bergelin.
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Inslag av andra lövträd som ask, hassel och 
glasbjörk förekommer. Klöva hallar avsattes 
som Natura 2000-område 2004 (Klövahallar, 
SE0420155) och är av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Det ingår också i Klippans kom-
muns Naturvårdsprogram.
Många av de för rika skånska ädellövsko-
gar karaktäristiska svamparna har påträffats i 
Klöva hallar. Tre mindre allmänna kantareller, 
Cantharellus friesii (orange kantarell, NT), C. 
melanoxeros (svartnande kantarell, NT) och 
Craterellus cinereus (grå kantarell; signalart för 
skyddsvärda ädellövskogar), har dokumenterats 
under projektet. Även Russula solaris (sol-
kremla, NT), som förekommer ganska allmänt 
i skånska ädellövskogar, växer i sluttningarna 
längs Klövabäcken. På lågor av olika lövträd 
påträffades Ceriporia excelsa (rosenporing, 
NT, fig. 5) och en väl etablerad förekomst 
av Hericium coralloides (koralltaggsvamp, NT 
och signalart för områden med höga naturvär-
den). Andra arter som uppmärksammades under 
inventeringen var Inocybe fibrosoides (stortrå-
ding, EN), två taggsvampar, Sarcodon scabro-
sus (skrovlig taggsvamp, VU) och Phellodon 
niger (svart taggsvamp, NT) och Lycoperdon 
echinatum (igelkottsröksvamp, NT). Dessa arter 
signalerar skogsområden med höga naturvärden 
(Nitare 2000). Likaså noterades Lactarius rubro-
cinctus (rödbandsriska, NT) och Porphyrellus 
porphyrosporus (dystersopp, NT). En art, som 
ofta uppmärksammas av vandrare på Söderåsen 
är Strobilomyces strobilaceus (fjällsopp, NT, 
fig. 6) vilken en del år förekommer i stort antal 
i Klöva hallars örtrika bokskogspartier.
Av spindlingar har dokumenterats Cortinarius 
anserinus (bokspindling, VU), C. caerulescen-
tium (munkspindling, VU) och C. cinnabarinus 
(cinnoberspindling, NT). Dessa arter är även 
signalarter som indikerar ädellövskog med höga 
eller mycket höga naturvärden (Nitare 2000). 
I de branta sluttningarna växer ett flertal arter 
av de stora korallfingersvamparna, vilka alla 
är signalarter för skogar med höga naturvär-
den. Ramaria botrytis (druvfingersvamp, NT), 
Ramaria formosa (lömsk fingersvamp, VU), 
Ramaria pallida (blek fingersvamp, VU), 

Ramaria sanguinea (fläckfingersvamp, VU, fig. 
7) och Ramaria spinulosa (taggfingersvamp, 
NT) har påträffats under projektets gång.
Gomphus clavatus (violgubbe, VU och sig-
nalart för skogsområden med höga naturvärden) 
förekommer i Sverige främst i äldre örtrika 
barrskogar med kalkhaltig jordmån. I Skåne 
bildar arten mykorrhiza med bok och är hittills 
i landskapet noterad på sju fyndplatser varav en 
är Klöva hallar.

BlekinGe län

Alnaryd N (rapportör: Arne Ryberg)
Området omfattar en ca 1 km lång sträcka 
på ömse sidor av Nättrabyån, strax norr om 
Alnaryds NR i Karlskrona kommun i Blekinge. 
Delar av området är klassat som nyckelbiotop. 
Vegetationen är mycket omväxlande med vide-
snår, gamla tallar och granar, blandlövskog med 
en del gamla ekar och bokar. Delar av lokalen 
översvämmas periodvis. Ett äldre grustag finns på 
västra sidan av Nättrabyån. Under inventeringen 
rapporterades rödlistade svampar som Bankera 
violascens (grantaggsvamp, NT), Cortinarius 
vulpinus (rävspindling, NT), Entoloma corvi-
num (korpnopping, NT), Lactarius acris (skarp 
rökriska, NT), Porphyrellus porphyrosporus 
(dystersopp, NT), Sarcodon glaucopus (blåfo-
tad taggsvamp, VU) och S. scabrosus (skrovlig 
taggsvamp, VU). Lokalen ansluter till Alnaryds 
naturreservat och Natura2000-området Alnaryd. 
Området är skyddsvärt genom sina förekomster 
av rödlistade svampar.

Hoby ekbacke (rapportör: Arne Ryberg)
Hoby ekbacke ligger i Ronneby kommun i södra 
Blekinge, omedelbart söder om bebyggelsen i 
Bräkne-Hoby. Det är ett populärt strövområde 
som till större delen består av ek- och bokskog. 
I norra delen finns ett mindre, öppet och gräs-
bevuxet område som i många år använts som 
marknadsplats. 
Området har idag inte något lagstadgat skydd 
och ingår inte i EU:s nätverk Natura 2000. 
Under inventeringen påträffades rödlistade 
svampar som Boletus radicans (rotsopp, NT), 
Climacodon septentrionalis (grentaggsvamp, 
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Fig. 10. Sarcodon scabrosus (skrovlig taggsvamp). Norrbotten, Jokkmokk, Lyckan, 2007-08-23. Foto S. Kuoljok.

Fig. 9.  Boletopsis grisea (tallgråticka). Norrbotten, Jokkmokk, Hällforsen, 2007-08-23. Foto S. Kuoljok. 
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Fig. 12. Hygrophoropsis olida (smultronkantarell). Norrbotten, Jokkmokk, Oarjep Sierroajvve, 2008-09-24. Foto 
S. Kuoljok. 

Fig. 11. Gammal tallskog. Norrbotten, Jokkmokk, Oarjep Sierroajvve, 2008-09-24. Foto S. Kuoljok. 
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Fig. 14. Tallskog på morän med Sarcodon scabrosus (skrovlig taggsvamp) vid Lyckan, 1,5 km V om Jokkmokk, 2005-
09-16. Foto S. Kuoljok.

Fig. 13. Anomoporia kamtschatica (vaddporing). Norrbotten, Jokkmokk, Oarjep Sierroajvve, på kolad tallstubbe, 
2008-09-24. Foto S. Kuoljok. 

  
  SVAMPPRESENTATION    



78 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008)

NT), Collybia fusipes (räfflad nagelskivling, 
NT), Fistulina hepatica (oxtungssvamp, NT), 
Inonotus cuticularis (skillerticka, VU) och 
Xylobolus frustulatus (rutskinn, NT). 

Västra Götalands län

Havsstenssund (rapportör: Jan Nilsson)
En nötbetad tallskog på skalgrus med örtrik 
undervegetation. På lokalen gjordes fynd av 
bl.a. Melanophyllum echinatum (granatskivling) 
och Mycena renati (gulfotshätta). 

Västernorrlands län

Julåsen (rapportör: Siw Muskos)
Lokalen är en fuktig, sluttande kalkgranskog 
belägen i Ånge kommun. Av rödlistade arter 
påträffades Hygrophorus purpurascens (slöjvax-
skivling, EN). Området kan vid första anblicken 
verka trivialt, men hyser en stor mängd säll-
synta mykorrhizasvampar som dokumenterats 
av mykologer från hela Europa (Sundsvalls 
Mykologiska Sällskap 2005). Området är typ-
lokal för Tricholoma borgsjoeënse, vilken även 
påträffades under projektet. Efter avverknings-

hot är Julåsen numera biotopskyddsområde 
(Jacobsson & Muskos 2006).

Lombäcken (rapportör: Siw Muskos)
Kalktallhed i Ånge kommun. Följande rödlis-
tade arter noterades:
Boletopsis grisea (tallgråticka, VU), Hydnellum 
auratile (brandtaggsvamp, VU), Hygrophorus 
gliocyclus (slemringad vaxskivling, VU), 
Phellodon niger (svart taggsvamp, NT), 
Sarcodon fennicus (bitter taggsvamp, EN), S. 
glaucopus (blåfotad taggsvamp, VU). 

Lönnån (rapportör: Siw Muskos)
En kalkgranskog med bäckdal belägen i Ånge 
kommun. Följande rödlistade arter noterades: 
Cortinarius venetus (olivspindling, NT) och 
Lactarius olivinus (olivinriska, NT).

Ås (rapportör: Siw Muskos)
En gammal granskog på kalksten i Sundsvalls 
kommun. Följande rödlistade arter noterades: 
Boletopsis leucomelaena (grangråticka, VU), 
Cortinarius cupreorufus (kopparspindling, NT), 

Fig. 15. Ramaria magnipes (rotfingersvamp). Norrbotten, Jokkmokk, Lyckan, 2005-09-16. Foto S. Kuoljok.
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Cortinarius fraudulosus (granrotspindling, NT), 
Cortinarius fuscoperonatus (sotbandad spind-
ling, VU), Cortinarius venetus (olivspindling, 
NT), Hygrophorus subviscifer (narrvaxskivling, 
VU), Phellodon niger (svart taggsvamp, NT) 
och Russula olivobrunnea (olivbrun kremla, 
VU).

norrBottens län

Hällforsen (rapportör: Sonja Kuoljok)
Det inventerade området på norra sidan om 
Appokälven, ca 9 km SSV om Jokkmokk 
utgörs av ett sandåslandskap med mycket djupa 
sandavlagringar. Lokalen täcks av ren tallskog 
med en uppskattad ålder av minst 150 år (fig. 
8). Gamla och mycket nedbrutna rester av 
kolad ved ligger ofta tätt mot mineraljorden. 
De levande träden har få brandljud (stamskador 
orsakade av skogsbränder) och inga spår av 
senare tiders avverkning. Fältskiktet är glest 
med lingonris och kråkbär, i sänkor även blå-
bär. Bottenskiktet består av renlav och låga 
skogsmossor. Tallarna har rikliga förekomster 
av manlav (Bryoria fuscescens). Denna naturtyp 

är ovanlig i Jokkmokks kommun och lokalen 
har genom sina rikliga förekomster av rödlis-
tade mykorrhizasvampar ett stort skyddsvärde. 
Hot mot lokalen är skogsbruk och eventuell 
täktverksamhet. För närvarande saknar områ-
det skydd. Under inventeringen påträffades bl. a.  
Sarcodon scabrosus (skrovlig taggsvamp, VU, 
fig. 10), Boletopsis grisea (tallgråticka, VU, fig. 
9), Tricholoma matsutake (goliatmusseron, NT) 
och Lactarius musteus (tallriska, NT). I anslut-
ning till bränd ved förekommer Anomoporia 
kamtschatica (vaddporing, NT).

Oarjep Sierroajvve (rapportör: Sonja Kuoljok)
Området som ligger i Jokkmokks kommun, ca 
18 km nordost om Jokkmokk, kännetecknas 
av gammal tall- och blandbarrskog (fig. 11). 
Skogens ålder uppskattas till omkring 200 år 
och den bär spår av plockhuggning och brand. 
Stubbar och lågor av kolad ved förekommer. 
Terrängen är bitvis stenig och blockig. En 
skogsbilväg leder genom området. Lokalen är 
skyddsvärd genom att den utgör ett tämligen 
opåverkat område i ett i övrigt hårt avverkat 

Fig. 16. Hydnellum gracilipes (smalfotad taggsvamp). Norrbotten, Jokkmokk, Lyckan, 2007-08-31. Foto S. Kuoljok.
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landskap. Under inventeringen påträffades bl. 
a. Phellodon secretus (taigataggsvamp, DD), 
Hygrophoropsis olida (smultronkantarell, VU, 
fig. 12), Lactarius musteus (tallriska, NT) och 
Anomoporia kamtschatica (vaddporing, NT, fig. 
13).

Lyckan (rapportör: Sonja Kuoljok)
Lokalen som är belägen i Jokkmokks kommun 
utgörs av en nordsluttning med gammal tallskog 
med lång trädkontinuitet (fig. 14). Spår av brand 
finns på stubbar och lågor och höga stubbar 
vittnar om avverkningar som troligtvis skett 
vintertid efter skogsbränder. Inom lokalen före-
kommer gran i fuktstråk och i områdets östra del 
finns ett ganska brant parti bevuxet med gran. 
Myrar förekommer i området och i den nord-
västra delen finns ett litet kärr med gråal. Vissa 
partier är mycket blockiga. Under inventeringen 
noterades 17 rödlistade svampar, bl. a. Antrodia 
albobrunnea (fläckporing, VU), Gloeophyllum 
protractum (tallstocksticka, VU), Boletopsis gri-
sea (tallgråticka, VU), Hygrophoropsis olida 

(smultronkantarell, VU), Ramaria magnipes 
(rotfingersvamp, VU, fig. 15), Sarcodon sca-
brosus (skrovlig taggsvamp, VU), Hydnellum 
gracilipes (smalfotad taggsvamp, EN, fig. 16) 
och Tricholoma apium (lakritsmusseron, VU). 

Bomyrberget (rapportör: Mats Karström)
Området är beläget i Jokkmokks kommun, ca 1 
km söder om Vuollerim, och omfattar ca 8 hek-
tar flerskiktad barrskog på en nordsluttning. Den 
inventerade lokalen ligger i direkt anslutning till 
ett elljusspår och är ett viktigt rekreationsområ-
de för vuollerimborna. Skogen domineras av tall 
men inslaget av gran är ofta stort. En mindre bäck 
med omgivande granskog följer sluttningen och 
området avslutas i en myr. Skogen har god träd-
kontinuitet, trots viss plockhuggning. Tillgången 
på död ved, särskilt av gran, är förhållandevis 
god. 12 rödlistade svamp- och lavarter är påträf-
fade, av dessa är 10 svampar. Utöver dessa 
tillkommer fem svampar som är signalarter, bl. 
a. tre Hydnellum-arter (korktaggsvampar) som 
signalerar höga naturvärden, oftast äldre sko-

Fig. 17. Phellodon secretus (taigataggsvamp). Norrbotten, Arvidsjaur, Mörtträskheden, 2005-10-21. Foto L. Björk.
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gar på sandiga eller kalkrika jordar där många 
andra ovanliga arter kan förekomma. Troligen 
tillkommer fler intressanta svampfynd då inte 
alla insamlade vedsvampar ännu är artbestämda. 
Även bland lavar och mossor tillkommer flera 
signalarter. Även djurlivet är av stort intresse 
med ett skyddsvärt fågelliv och fynd av en för 
Sverige ny insekt, svampmyggan Greenomyia 
baikalica. Svampfynden är väl fördelade över 
hela området och flertalet arter är bundna till 
tall och gran. Exempel på fynd är Boletopsis 
grisea (tallgråticka, VU), Sarcodon scabrosus 
(skrovlig taggsvamp, VU), Skeletocutis chry-
sella (grantickeporing, EN), Inonotus leporinus 
(harticka, NT) och Ascocoryne turficola (myr-
murkling, DD). Skogens ålderssammansättning, 
struktur, läge och arter gör att hela området bör 
klassas som nyckelbiotop.

Staraberget (rapportör: Mats Karström)
Skogen vid Staraberget i Jokkmokks kommun 
består av gammal blockrik tallskog med lång 
trädkontinuitet. Den är belägen i en sydväst-
sluttning mot Luleälven ca 4 km nordost om 
Vuollerim. Skogen är ca 10 hektar och området 
är endast översiktligt inventerat. Ett tjugomi-
nuters besök i samband med inventeringen 
resulterade i fynd av sex rödlistade svampar och 

tre signalarter som indikerar höga naturvärden. 
Som exempel kan nämnas Phellodon secretus 
(taigataggsvamp, DD), Tricholoma matsutake 
(goliatmusseron, NT) och Sarcodon squamosus 
(motaggsvamp). En noggrannare inventering 
torde ge fler fynd av rödlistade arter. Skogen har 
mycket höga naturvärden och bör klassas som 
nyckelbiotop. 

Kroktjärnen (rapportör: Mats Karström)
På västra sidan av Kroktjärnen ligger en 
skyddsvärd äldre sandtallskog. Skogen ligger 
i Jokkmokks kommun, 14 km syd-sydost om 
Vuollerim. Området är kuperat med ryggar 
och sänkor och har en storlek på ca 20 hek-
tar. Exempel på rödlistade svampar i områ-
det är Boletopsis grisea (tallgråticka, VU), 
Sarcodon scabrosus (skrovlig taggsvamp, VU), 
Antrodia albobrunnea (fläckporing, VU) och 
Gloeophyllum protractum (tallstocksticka, VU).

Talvatisberget (rapportör: Mats Karström)
Talvatisberget i Jokkmokks kommun är en stör-
re tätortsnära gammelskog som ligger omedel-
bart söder om Jokkmokk. Lokalen är nästan 
1000 hektar stor. Det kuperade området utgörs 
huvudsakligen av tallskog, till mycket stor del 
bestående av riktigt gamla träd, där inslaget 
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av torrakor och lågor är betydande. Skogen är 
viktig som rekreationsskog och har flera spår 
för vandring och skidåkning. Det är viktigt att 
skogen klassas som nyckelbiotop och får ett 
långsiktigt skydd. I området har 20 rödlistade 
svampar påträffats, varav så många som 15 är 
bundna till tall. Exempel på rödlistade svampar 
som påträffats under inventeringen är Lactarius 
musteus (tallriska, NT), Tricholoma colossus 
(jättemusseron, NT), Anomoporia kamtschatica 
(vaddporing, NT), Skeletocutis lenis (gräddpo-
ring, VU), Odonticium romellii (nordtagging, 
NT), Trichaptum laricinum (violmussling, NT) 
och Haploporus odorus (doftticka, VU). 

Hemberget (rapportör: Mats Karström)
Området, som är ca 100 ha stort och belä-
get i Jokkmokks kommun, 12 km norr om 
Jokkmokk, utgörs av gammal tallskog och 
barrblandskog på Hembergets sydostsluttning 
ner till Fatjasjön och Järtasjön. Skogsområdet 
är beskrivet i Naturvårdsverkets rapport 4692 
”Indikatorarter för naturskogar i Norrbotten, del 
2. Inventeringsrapport för Jokkmokks kommun”, 
men saknar i dagsläget skydd. Området bör klas-
sas som nyckelbiotop för att sedan skyddas som 
naturreservat. Skogen är mycket lättillgänglig 
och används av många för friluftsliv, samtidigt 
som den ofta används som exkursionsobjekt vid 
naturvårdsutbildningar. Skogen har även mycket 
höga arkeologiska kvalitéer. I området är 28 röd-
listade svampar och lavar påträffade. Av dessa är 
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22 svampar varav så många som 18 är bundna till 
tall. Utöver dessa tillkommer många signalarter. 
Några exempel på svampar som påträffats i 
samband med inventeringen är Albatrellus sub-
rubescens (lammticka, VU), Bankera violascens 
(grantaggsvamp, NT), Lyophyllum semitale 
(mjölsvärting, NT), Oligoporus lateritius (late-
ritticka, VU) och Laurilia sulcata (taigaskinn, 
VU). 

Peltovaare (rapportör: Mats Karström)
Peltovaareområdet ligger i Gällivare kommun, 
nedanför fjället Dundret, ca 13 km sydväst om 
Gällivare. Det är till ytan drygt 300 hektar stort. 
Området avgränsas av flera sjöar och är högt 
beläget (ca 400 till drygt 500 meter). Skogen på 
berget består till största delen av gammelskog, 
med delar av yngre skog. Området är sedan 
tidigare känt för att hysa mycket rikligt med 
fornlämningar och andra kulturspår som härdar, 
offerplatser och stigar. I området ingår även 
Abborrträsk, ett Natura 2000-område med vär-
defulla ängsmarker. Trots kunskap om områdets 
höga natur- och kulturvärden är skogen idag 
hotad av avverkning. Större delen av skogen 
bör snarast klassas som nyckelbiotop, för att 
sedan få ett långsiktigt skydd. Exempel på fynd 

i samband med inventeringen är Skeletocutis 
lenis (gräddporing, VU), Antrodia albobrunnea 
(fläckporing, VU) Skeletocutis odora (ostticka, 
VU), Hygrophoropsis olida (smultronkantarell, 
VU) och Hydnellum gracilipes (smalfotad tagg-
svamp, EN).

Solberget (rapportör: Mats Karström)
Området ligger i Gällivare kommun, ca 15 km 
sydost om Nattavaara. Det innefattar en gam-
melskog på sydsluttningen av Solberget ner 
till Nattavaaravägen och är till ytan ca 200 
hektar. Skogen består till största delen av gles 
tallskog med många gamla träd och rikligt med 
död ved. Nedre delen av området består av en 
kuperad sandtallskog invid små tjärnar. Skogen 
är plockhuggen. Huvuddelen av området är 
att betrakta som nyckelbiotop och bör erhålla 
ett långvarigt skydd. Skogen används även för 
ekoturism. I området har påträffats 12 rödlis-
tade arter varav elva är bundna till tall. Som 
exempel på arter som påträffats under inven-
teringen kan nämnas Antrodia albobrunnea 
(fläckporing, VU), Skeletocutis lenis (gräddpo-
ring, VU), Odonticium romellii (nordtagging, 
NT), Antrodia infirma (urskogsporing, EN) och 
Hydnellum gracilipes (smalfotad taggsvamp, 
EN). 
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Tabell 6. Inventerade lokaler under Skogsstyrelseprojektet 2006–2007 i Stockholms län.

Tabell 7. Inventerade lokaler under Skogsstyrelseprojektet 2006–2007 i Västernorrlands län.
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Mörtträskheden (rapportör: Leif Björk)
Området som är ca 140 hektar stort och är 
beläget i Arvidsjaurs kommun, utgörs av en 
urskogsartad tallskogsbeklädd sandhed. Inom 
området finns både torrakor och lågor. Här och 
där förekommer granskog med ett mera friskt 
till örtrikt markskikt. Hällmarker och myrmar-
ker förekommer. Exempel på sällsynta svampar 
som påträffats under inventeringen är Boletopsis 
grisea (tallgråticka, VU), Hydnellum caeru-
leum (blå taggsvamp), H. gracilipes (smalfotad 
taggsvamp, EN), Phellodon secretus (taigatagg-
svamp, DD, fig. 17)  och Phellinus chrysoloma 
(granticka).

Avslutning
Resultaten av SMF: s inventeringsprojekt bidrar 
till en ökad kännedom om svenska svampar 
och utgör ett viktigt underlag för det pågående 
arbetet med rödlistor och nationella åtgärdspro-
gram med syfte att uppnå riksdagens miljökva-
litetsmål Levande skogar. Inventeringsprojektet 
visar att de ideella organisationerna spelar en 
betydande roll i detta sammanhang. 
Sveriges Mykologiska Förening vill framföra 

ett varmt tack till Skogsstyrelsen för välvilligt 
och generöst tilldelade medel. Alla inventera-
re, Mattias Andersson, Carl-Gustav Bengtsson, 
Kerstin Bergelin, Leif Björk, Sven-Åke Hanson, 
Gunilla Hederås, Mats Karström, Sonja Kuoljok, 
Siw Muskos, Ingvar Månsson, Jan Nilsson, Arne 
Ryberg, Lennart Söderberg och Leif Örstadius 
tackas för noggrant genomförda inventeringar.
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Tabell 8. Inventerade lokaler under Skogsstyrelseprojektet 2006–2007 i Norrbottens län.
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Funga Nordica
Den efterlängtade, nästan 1000 sidor tjocka Funga Nordica har kommit 
ut! Den innehåller nycklar och beskrivningar till alla agaricioda, boletoida 
och cyphelloida svampar kända från Norden, de baltiska länderna, Stor-
britannien, Holland och nordvästra Ryssland. Henning Knudsen och Jan 
Vesterholt står som redaktörer och koordinatörer för utgåvan medan 
nycklar och beskrivningar till de olika släktena har skrivits av experter 
inom respektive svampgrupp. Släkt- och familjeindelning baserar sig de på 
senaste rönen inom den fylogenetiska forskningen. Funga Nordica byg-
ger på den gamla Nordic Macromycetes 2 men är med sin utökning och 
modernisering av systematik, nomenklatur och utbredningsuppgifter ett 
måste för alla med ett seriöst svampintresse. 
Boken (som väger 2 kg) fi nns till försäljning hos SMF. Medlemmar betalar 
SEK 600:-. Frakten inom Sverige (160:-) tillkommer. Är du intresserad av 
ett exemplar, hör av dig direkt till SMF:s försäljningsansvarige Arne Ryberg 
(arne@iosoft.se) eller beställ via hemsidan (www.svampar.se). 

Agarica 2007 (27)
Norges Sopp- och Nyttevekstforbund ger sedan ett par år åter ut svamptidskriften Agarica. I slutet 
av 2007 kom ett nummer med intressanta artiklar om basidiesvamparnas nya systematik (Klaus Høi-
land), släktet Hygrophorus på norska Nord-Västlandet (Geir Gaarder, Dag Holtan och Perry Larssen), 
taggsvampen Hydnellum spongiosipes (Even W. Hanssen), Tricholoma sulphurescens (Geir Mathiassen, 

Alfred Granmo, Trine Bottolfsen och Per Marstad), Tricholoma borgsjoeënse 
(Gro Gulden och Terje Spolén Nilsen), Mniaecia nivea (Håkon Holien) och 
Disciseda bovista (John Bjarne Jordal, Geir Gaarder, Mikael Jeppson och 
Wenche Eli Johansen). En längre artikel av Leif Örstadius behandlar släktet 
Psathyrella och utgör en delredovisning av förarbetet för behandlingen av 
släktet i Funga Nordica. Beskrivningar ges av fl era mindre kända eller miss-
förstådda arter och Psathyrella romellii beskrivs som ny för vetenskapen. I 
en annan längre artikel redovisar Tor Erik Brandrud rödlistade svampar i 
norska ädellövskogar. 
Agarica 27 (2007) har ett varierat och högintressant innehåll. Den som 
inte redan är ägare till häftet kan varmt rekommenderas att införskaffa det-
samma. Det går att beställa genom SMF; hör av dig till Arne Ryberg (arne@
iosoft.se). Agarica-redaktionen meddelar att nästa utgåva (nr. 28) är på gång 
och beräknas komma ut i februari – mars 2009.  
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Inledning
Karljohan eller stensoppen ingår i ett artkomplex 
som brukar benämnas Boletus sect. Boletus. Alla 
i gruppen ingående arter är eftertraktade mat-
svampar över hela Europa.
Lokala namn som cèpe (franska), porcino (ita-
lienska), Steinpilz (tyska) och belyj grib (rys-
ka) får det att vattnas i munnen inte bara på 
svampplockare. Den svenska svampboksförfat-
taren Hartman (1874) skrev t. ex.: ”Denne är 
en bland de läckraste inom slägtet, utomlands 
känd och värderad under namnet pied de boeuf 
(oxfot, förf. anm.), samt användes såväl rå som 
färsk tillagad, inlagd eller torkad och sättes av 
svampätande folkslag framför Champignonerna. 
För Ungern och Böhmen utgör han en viktig 
handelsvara. Ragout på denna svamp utgjorde 
en av Konung Carl XIV Johans favoriträtter, och 
den blef under hans tid med framgång odlad vid 
Rosersbergs slott. Dess odling verkställdes en-
klast genom bortrensade fröpipornas och skölj-
vattnets utslående på passande ställen, helst i 
ekdungar”. 

Karl-Johanssvampen är flera arter
Svenska svampboksförfattare var tidigt medvet-
na om att B. edulis förekom i olika ”former”. In-
gelström (1940) och Cortin (1942, 1956) uppgav 
att det fanns en lövskogsform (f. typica) och en 
barrskogsform (f. pinicola Vitt.). Nylén (1979) 

Kalle och hans vänner
 MIKAEL JEPPSON

Abstract
The species of Boletus sect. Boletus in Scandinavia – a brief survey.
Referring to a recent report in Persoonia by Beugelsdijk et al. 2008, the species in Boletus sec-
tion Boletus and their occurrence in Scandinavia are discussed. B. aereus, B. edulis, B. pinophilus 
and B. reticulatus are briefly described and illustrated. Distribution maps originating from the 
Swedish national mycological database [www.artportalen.se] are provided. 

skilde ut tre olika arter i komplexet: Karl Jo-
hanssvamp (B. edulis), grågul stensopp (B. aes-
tivalis = B. reticulatus) och kopparfärgad sten-
sopp (B. pinicola = B. pinophilus). I en senare 
bok, Nylén (1985), fanns samma arter illustre-
rade med vackra och instruktiva färgbilder. 
I Nordic Macromycetes 2 (Knudsen 1992) be-
stod gruppen kring Karl-Johan av B. reticulatus, 
B. aereus, B. betulicola, B. edulis (var. edulis 
inkl. f. arcticus, aurantioruber, laevipes och var. 
clavipes), B. pinophilus och B. separans.
I den Ekologiska Katalogen (Aronsson & Hal-
lingbäck 1998) och på Artportalen [www.artpor-
talen.se] finns fyra svenska taxa i gruppen kring 
stensoppen: B. edulis, B. reticulatus, B. pinophi-
lus och B. separans.
B. edulis, B. reticulatus och B. pinophilus är 
välkända arter men vad är B. separans som nyck-
las ut i Nordic macromycetes och rapporteras av 
Olsson (1997) från Skåne? Ursprungligen är B. 
separans ett amerikanskt taxon som har upp-
getts förekomma i Centraleuropa (Hagara m. 
fl. 2005, Pilát & Dermek 1974 ). B. separans 
brukar vanligtvis betraktas som en kraftigt brun 
art som påminner om B. pinophilus men växer 
i ädellövskog. Både den Ekologiska katalo-
gen och Artportalen tar upp den och kallar den 
purpurbrun stensopp. Enligt Knudsen & Taylor 
(2008) i Funga Nordica är dock B. separans 
sensu Knudsen (1992 i Nordic Macromycetes 2) 
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synonym med B. pinophilus och bör följaktligen 
strykas som egen art i kommande utgåvor av 
Ekologisk katalog och på Artportalen. Återstår 
dock att ytterligare undersöka förekomsterna av 
B. separans i Centraleuropa eftersom fynden där 
genomgående har gjorts under ek, bok och äkta 
kastanj (Hagara m. fl. 2005).

En fylogenetisk analys
I en nyligen publicerad artikel i den holländska 
svamptidskriften Persoonia revideras stensoppen 
och hans närmaste släktingar (Beugelsdijk m. fl. 
2008) i Boletus sect. Boletus. Undersökningen 
bygger på DNA-analyser och baserar sig på ett 
stort material som insamlats i olika delar av Eu-
ropa. Man identifierar fyra arter: Boletus reticu-
latus, B. aereus, B. pinophilus och B. edulis. 
De tre förstnämnda är morfologiskt relativt kon-
stanta över hela Europa och knutna till mer eller 
mindre specifika värdträd för sin mykorrhiza 
(tabell. 1). B. reticulatus och B. pinophilus är 
välkända i Sverige medan B. aereus är en art som 

har sin huvudutbredning i Centraleuropa och 
som endast sällsynt uppträder i Skandinavien. 
Den sistnämnda, B. edulis – karljohan eller den 
vanliga stensoppen, visar en stor morfologisk 
variation och de holländska författarna (Beu-
gelsdijk m. fl. 2008) inbegriper bl. a. B. betuli-
cola (Vassilkov) Pilát & Dermek, B. edulis var. 
albus Pers., B. quercicola (Vassilkov) Singer och 
B. venturii M. Bon i sitt artkoncept. Det verkar 
också som om B. edulis kan bilda mykorrhiza 
med många olika träd (både löv- och barrträd; 
se tabell 1). 

Arternas utbredning
Utbredningarna i Skandinavien hos arterna i Bo-
letus sektion Boletus avspeglar deras nära sam-
band med sina mykorrhizapartners utbredningar. 
B. edulis, som tycks vara minst värdspecifik 
finns således allmänt över hela området (fig. 
1A). Detsamma gäller den mera värdspecifika 
B. pinophilus (fig. 1B). Tallen (Pinus sylvestris) 
är ju spridd över hela Fennoskandien. B. reticu-
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Tabell 1. Mykorrhizapartners hos nordeuropeiska arter i Boletus sect. Boletus. Jämför Beugelsdijk m. fl. 
(2008) och Knudsen & Tayler (2008).

Fig. 1. Utbredningskartor. A. Boletus edulis B. Bo-
letus pinophilus C. Boletus reticulatus. Källa: Art-
portalen 2008-11-16. 

         A                         B                        C
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Fig. 2. Boletus edulis (stensopp)
Hatt vit – ljusbrun – brun, klibbig (fig. 5). Fot med vitt ådernät mot ljusbrun bakgrund. Bildar 
mykorrhiza med ett flertal skogsträd (jmf. tabell 1). Courtecuisse & Duhem (1994) illustrerar 
några arter som idag har synonymiserats med B. edulis, bl. a. B. betulicola och B. venturii. Bohuslän, 
Skredsvik, Gullmarsbergs NR, 2008-08-29. Foto M. Jeppson.

latus och B. aereus, som är knutna till värme-
krävande lövvegetation (huvudsakligen ek och 
bok) visar följaktligen sydliga utbredningar i 
Skandinavien (fig. 1C). Den sistnämnda är känd 
från Danmark (jfr den danska rödlistedatabasen 
[http://130.225.211.158/mycosoc/roddatas-
earch.htm] och Vesterholt 2004). Knudsen & 
Taylor (2008) i Funga Nordica rapporterar den 

även från Sverige och Norge. Norsk Soppdata-
bas [www.nhm.uio.no/botanisk/sopp] anför den 
från ett fåtal fynd i mer eller mindre nemorala 
lövskogsmiljöer i Oslotrakten och längs sydost-
kusten i fylkena Aust-Agder och Vestfold. Inga 
svenska fynd finns rapporterade i Artportalen 
men arten kan säkert vara förbisedd i Syd-
sverige. 
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Fig. 3. Boletus pinophilus (rödbrun stensopp)
Hatt rödbrun – mörkbrun, klibbig (fig. 5). Fot med vitt – rödbrunt ådernät mot ljusbrun bak-
grund. Bildar mykorrhiza med tall, ofta på surt underlag. Västergötland, N. Björke, 2006-08-11. 
Foto M. Jeppson.

De skandinaviska arterna i Boletus 
sect. Boletus – en översikt
Med utgångspunkt från Beugelsdijk m. fl. (2008) 
och Knudsen & Taylor (2008) är således fyra ar-
ter i komplexet kända från Skandinavien. Dessa 
arter kan i allmänhet bestämmas utifrån växt-
plats (mykorrhiza-värd) och makromorfologiska 

karaktärer. Mikroskopiska artkaraktärer finns i 
bl a hatthudsstrukturen. Sporerna hos alla arter i 
sektionen är snarlika till form och skiljer sig en-
dast obetydligt åt i storlek (jfr. Knudsen & Taylor 
2008).  De arter som förekommer i Skandinavien 
presenteras kortfattat i fig. 2−6. För detaljerade 
beskrivningar hänvisas till Funga Nordica.
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Fig. 4. Boletus reticulatus (syn. B. aestivalis; finluden stensopp)
Hatt ljusbrun – gulbrun, fint sammetsluden (fig. 5); hatthud ofta uppsprucken i kanten i ett karaktäristiskt trådigt 
– filtat nätmönster (därav artepitetet reticulatus). Fot med vitt – ljusbrunt ådernät mot ljust brunaktig bakgrund. 
Bildar mykorrhiza med ek, bok, hassel och lind på mer eller mindre basisk mark. Sommar – tidig höst. Västergötland, 
Trollhättan, Åkerströms NR, 2005-08-20, leg. M. Jeppson (herb. MJ 7610). Foto J. Jeppson. 

Fig. 5. Detalj av hattytan hos 
arterna i Boletus sekt. Boletus. 
Foto M. Jeppson.
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Fig. 6. Boletus aereus 
Hatt mörkbrun, ofta marmorerad i gulbrunt – kopparbrunt, fint sammetsluden (fig. 5). Fot med 
vitt – ljusbrunt ådernät mot brunaktig bakgrund. Bildar mykorrhiza med ek och bok på mer eller 
mindre kalkhaltig mark. Sommar – tidig höst. Slovakien, Zvolen, i gammal ekskog (Quercus cerris), 
2007-06-01. Foto V. Kunca. 
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Tack
Tack till Vladimír Kunca (Slovakien) för tillå-
telse att använda hans foto av Boletus aereus. 
Fler foton av denna och andra slovakiska svam-
par fotograferade av Vladimír finns att beskåda 
på den slovakiska websidan [www.nahuby.sk]. 
Jag vill även rikta ett tack till Jörgen Jeppson 
som bistått med ett foto av Boletus reticulatus. 
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Inledning
I östra Skåne finns en speciell naturtyp som 
enligt Sjörs (1967) och Påhlsson (1995) något 
oriktigt benämns sandstäpp. Det är en hävdad, 
öppen och trädlös naturtyp på kalkrik sand i 
områden med låg nederbörd (årsmedelnederbörd 
i Everöd 2007 ca 400 mm). Vegetationstäcket är 
endast delvis slutet, vilket innebär att det finns 
större eller mindre partier som saknar vegeta-
tion. Sanden är dessutom humus- och närings-
fattig. Solinstrålningen är hög. Som karak-

tärsarter bland fanerogamerna brukar Koeleria 
glauca (tofsäxing), Dianthus arenarius (sand-
nejlika) och Anthericum spp. (sandliljor) fram-
hållas. I erosionsutsatta sluttningar förekommer 
ofta Alyssum alyssoides (grådådra) (Andersson 
1950a). Vanliga bland mossorna är Syntrichia 
ruraliformis (tidigare Tortula ruraliformis; 
sandskruvmossa), Rhacomitrium canescens 
(sandraggmossa) och Hypnum lacunosum (grov-
fläta) och bland lavarna Cladonia rangiformis 
(falsk renlav) (Andersson 1950a). Även bland 

Rödlistade svampar i östra Skånes sandmarker
- en undersökning av Tulostoma-arternas ekologi

 SVEN-ÅKE HANSON

Abstract
An ecological study of Tulostoma species in sandy habitats in SE Sweden. 
The ecology of four red-listed species, Tulostoma brumale, T. fimbriatum, T. kotlabae and T. mela-
nocyclum occurring in SE Sweden have been investigated in 2006–2008. All species fruited 
abundantly in the area in both seasons. T. brumale was detected in 60 localities, T. fimbriatum, 
T. kotlabae and T. melanocyclum in 21, 11 and 21 localities respectively.  The supposed total 
number of mycelia of each species is presented in Table 2. Estimating fruiting bodies with a 
minimum distance of 10 m from each other to belong to separate mycelia the total num-
ber of individuals for T. brumale in the investigated area was about 800, for T. fimbriatum, T. 
kotlabae and T. melanocyclum 50, 40 and 70 respectively. The maximum number of fruiting 
bodies per mycelium was for T. brumale 1560 whereas the other species ranged from 6–167 
during the two seasons. T. brumale, T. kotlabae and T. melanocyclum seemed to prefer sloping 
habitats (S-SE exposure) whereas T. fimbriatum was abundantly met with also on flat ground. 
All species are favoured by exposed and continuously disturbed soil and occur mainly in pas-
tures, eroding sandy slopes, road verges and abandoned sand pits. Three species (T. brumale, 
T. kotlabae and T. melanocyclum) were often found growing gregariously (often among the 
moss Syntrichia ruraliformis) whereas T. fimbriatum only rarely was met with in the company 
of the other species. Opposite to the three former, T. fimbriatum was only occasionally met 
with amongst Syntrichia. 
The habitats of the investigated Tulostoma species all seem to have a long continuity of soil 
disturbance. Observations also indicate a long establishing period of the mycelia, a fact that 
must be considered in conservational efforts. Future action plans for the rare and threatened 
sand steppe habitats where the red-listed Tulostoma species occur will thus have to include 
measures to provide a continuous, long-time soil disturbance (>50 years), preferably by 
grazing horses. 
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de icke licheniserade svamparna finns ett antal 
karaktärsarter. De mest bekanta tillhör den poly-
fyletiska gruppen gasteromyceter (buksvampar), 
d.v.s. röksvampar i vid bemärkelse. Det är fram-
förallt arter inom släktena Bovista (äggsvam-
par), Disciseda (diskröksvampar), Geastrum 
(jordstjärnor), Lycoperdon (röksvampar) och 
Tulostoma (stjälkröksvampar) som är utmär-
kande för dessa miljöer. Några av dessa arter är 
hotklassade i den svenska rödlistan (Gärdenfors 
2005).

Bakgrund
Sedan 1994 har förekomsten av svampar, fram-
förallt gasteromyceter, inventerats i sandmarker 

i östra Skåne. De dittills uppnådda resultaten 
redovisades 2005 i en artikel i denna tidskrift 
(Hanson & Jeppson 2005). Även därefter har de 
årliga inventeringarna fortsatt.
Uppgifter i litteraturen om Tulostoma-arternas 
ekologi är förvånansvärt knapphändiga. Även 
Wrights världsmonografi (1987) innehåller för-
vånansvärt få uppgifter. Därför har pågående 
inventeringar fördjupats från och med hösten 
2006. Därvid har praktiskt taget alla kända loka-
ler inventerats under en och samma säsong och 
dessutom har växtplatsens beskaffenhet noterats 
för de enskilda Tulostoma-förekomsterna.
De Tulostoma-arter som påträffats i Skåne och 
som behandlas i föreliggande artikel är:

T. brumale (stjälkröksvamp), missgynnad (NT)
T. fimbriatum (fransig stjälkröksvamp), starkt 
hotad (EN, fig. 1)
T. kotlabae (grå stjälkröksvamp), starkt hotad 
(EN) 
T. melanocyclum (mörk stjälkröksvamp), akut 
hotad (CR, fig. 2)

Metodik
Tulostoma-arternas fruktkroppar anges i lit-
teraturen framkomma relativt sent under 
växtsäsongen (t. ex. Mörner 1939, Ryman & 
Holmåsen 1984). De är motståndskraftiga mot 
nedbrytning och finns kvar långt in på följande 
vår och försommar. Det är därför fördelaktigt att 
inventera dessa arter under senhöst, vinter och 
förvår när gräs och örter har vissnat eller betats 
ner och därmed inte döljer fruktkropparna. En 
nackdel är att det då är svårare att identifiera 
de fanerogamer som ingår i det växtsamhälle 
där svamparna förekommer. Dessutom kan en 
del fruktkroppar ha försvunnit bl. a. genom att 
besökande mykologer samlat fruktkroppar på 
välkända lokaler.
Arbetet har i första hand inriktats på sådana 
delar av lokalerna där det finns växter som 
indikerar högt pH, t. ex. Koeleria glauca och 
Syntrichia ruraliformis. Sydvända sluttningar, 
rasbranter, gamla avslutade täkter och fältgrän-
ser har ägnats särskild uppmärksamhet. Vid ett 
avstånd av minst tio meter mellan svampar-

Fig. 1. Tulostoma fimbriatum (fransig stjälkröksvamp). 
Foto P. - A. Olsson.

Fig. 1. Tulostoma melanocyclum (mörk stjälkröksvamp). 
Foto P. - A. Olsson.
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nas fruktkroppar har de bedömts tillhöra olika 
mycel. För varje sådant mycel har följande 
uppgifter noterats:

• Koordinaterna i Rikets Nät (RT). De har 
uppmätts med GPS-utrustning (Garmin 
60CSx). Erhållna värden har avrundats till 
närmaste 5-tal meter framförallt beroende 
på att apparaten har en osäkerhet i angiv-
ningen,

• Antalet fruktkroppar
• Lutningsförhållanden
• Expositionen
• Vegetationens slutenhet
• Förekomsten av Syntrichia ruraliformis
• Förekomsten av vissa fanerogamer
• Markanvändning och markpåverkan

Därutöver har ett stort antal jordprov in-
samlats för  undersökning av markkemin. 
Fanerogaminventering och jordprovsanalyser 
kommer att redovisas separat.
Ca 100 lokaler har inventerats. De flesta har 
varit kända sedan tidigare men även några okän-
da lokaler har upptäckts. Lokalernas belägenhet 
framgår av fig. 3.
Ca 840 timmars fältarbete har utförts. 
Inventeringarna har utförts av författaren med 
stor hjälp av Ingvar Månsson och Carl-Gustav 
Bengtsson. Mikael Jeppson har kontrollbestämt 
insamlat material. Alla kollekter förvaras i för-
fattarens privata fungarium.

Resultat
Liksom hos många andra svampar uppträder 
Tulostoma-arternas fruktkroppar meteoriskt, 
d.v.s. trots att ett mycel är flerårigt bildar det 
inte fruktkroppar varje år utan endast då för-
utsättningarna, framförallt väderförhållandena, 
varit gynnsamma.
Redan vid inventeringarnas början hösten 2006 
visade det sig att Tulostoma-arterna förekom rik-
ligare än normalt (tabell 1). T. brumale förekom 
extremt rikligt, den i särklass högsta noteringen 
under 14 inventeringssäsonger. En förklaring 
till detta kan vara det torra och osedvanligt 
varma vädret under juli månad. Som en följd av 
den regniga sommaren 2007 skulle man därför 
vänta en dålig säsong för buksvampar. Det blev 
emellertid tvärt om. Antalet fruktkroppar av T. 
brumale var nästan lika stort som året före men 
arten uppträdde på något fler lokaler och med 
fler mycel. De andra tre arterna hade uppenbar-
ligen ett extremt toppår såväl beträffande antalet 
lokaler, antalet mycel, antalet fruktkroppar som 

Tabell 1. Antalet traditionella lokaler (lok), mycel (myc), fruktkroppar (frk) och fruktkroppar per mycel under 
olika år.  Number of localities (lok), mycelia (myc), fruiting bodies (frk) and fruiting bodies per mycelium (frk/myc) 
during the two investigated seasons.
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Fig. 3. Inventerade sandmarkslokaler i Skåne under 
säsongerna 2006–2007 och 2007–2008.
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antalet fruktkroppar per mycel (tabell 1).
Anmärkningsvärt är att 246 mycel av T. brumale 
som producerade fruktkroppar 2006/2007 inte 
producerade några 2007/2008 medan 268 mycel 
som inte producerade fruktkroppar 2006/2007 
gjorde detta 2007/2008.
Innebörden av begreppet lokal är skiftande. 
Enligt en uppfattning, den ”traditionella”, menar 
man med en lokal ett sammanhängande område 
med samma biotop. Enligt en annan uppfatt-
ning, som bl. a. används vid inventeringar av 
fanerogamer, betraktar man en förekomst som 
en ny lokal om avståndet till en annan förekomst 
överstiger 200 meter. 

Koordinater
För att få en uppfattning om hur många mycel 
som kan finnas på en och samma lokal har koor-
dinaterna plottats på en karta och utvärdering 
har skett (tabell 2). Därvid har jag utgått från 
det ovannämnda antagandet att avståndet mel-
lan två mycel är minst 10 meter. Under arbetets 
gång har det emellertid visat sig att mycelstor-
leken sannolikt är större än så. Därför redovisas 
även antalet beräknade mycel om det inbördes 
mycelavståndet skulle vara minst 20 meter. Som 
jämförelse redovisas även antalet mycel med ett 
inbördes avstånd av 100 och 200 meter. Antalet 
mycel och därmed antalet individer torde med 

stor säkerhet finnas i intervallet 20–100 meter 
medan antalet lokaler är beroende av hur man 
använder begreppet lokal (se ovan). Enligt alter-
nativet med 200 meter blir antalet lokaler ca 50 % 
större än med det traditionella alternativet.

Antalet fruktkroppar
De i tabell 1 angivna siffrorna för antal frukt-
kroppar skall betraktas som minimiantal. Under 
säsongens gång framkommer fler fruktkroppar 
hos en del mycel, medan hos andra kan anta-
let fruktkroppar minska t. ex. genom tramp av 
betesdjur. På vissa, bland mykologer välkända 
lokaler, kan insamling av fruktkroppar ha före-
kommit. Endast ett fåtal lokaler har besökts mer 
än en gång under en säsong.  Maximiantalet 
fruktkroppar i ett mycel har varierat mellan de 
två säsonger som hittills studerats (tabell 3). 
Med stor sannolikhet torde dessa stora mycel, 
framförallt de av T. brumale, i verkligheten 
vara sammansatta av ett antal mindre, som dock 
inte går att skilja från varandra utan molekylära 
metoder. Tabellens siffror tjänar endast att illust-
rera skillnaderna mellan säsongerna. Även i 
detta avseende framgår tydligt att T. fimbriatum, 
T. melanocyclum och särskilt T. kotlabae hade en 
ovanligt framgångsrik säsong 2007/2008.     
Man skulle kunna vänta sig att inventerings-
tidpunkten är avgörande för antalet fruktkrop-

Tabell 3. Maximiantalet fruktkroppar i ett mycel. Maximum number of fruting bodies from a single 
mycelium.

Tabell 2. Antal mycel hos de inventerade Tulostoma-arterna beroende på hur man uppfattar mycel-
storleken och en jämföresle med antalet traditionella lokaler. Lokaler som inventerats båda säsong-
erna ingår. Number of mycelia of Tulostoma spp. as depending on different concepts of the delimitation 
of mycelia compared with number of traditional localities.
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par på en lokal. Som ovan sagts finns det ett 
antal mycel där antalet fruktkroppar ökar under 
säsongens gång men det finns också ett antal 
exempel på motsatsen.

Lutningsförhållanden
Hittills har endast noterats huruvida marken är 
plan eller sluttande för varje mycel (tabell 4).
Samtliga arter tycks föredra sluttande mark. 
Mest gynnad av sluttande mark förefaller T. 
melanocyclum vara medan T. fimbriatum är 
minst beroende.

Expositionen
För de mycel som växer på sluttande mark har 
lutningens förhållande till väderstreck (expo-
sitionen) uppmätts (tabell 5). Det finns förhål-

landevis få uppgifter i litteraturen om detta 
förhållande. Kreisel (1984) skriver att T. bru-
male föredrar S-, SO- och SV-exponerade lägen 
medan T. fimbriatum ofta påträffas i SV-, S-, 
SO- och O-sluttningar. Från Norge anges SV, V 
och SO för T. brumale och NO, SO och S för T. 
fimbriatum (Brochmann m. fl. 1981).
Riktningen kan variera inom ett och samma 
mycel, särskilt hos dem som har stor utbredning. 
Den riktning som registrerats avser huvuddelen 
av fruktkropparna.
T. brumale: Medelriktning söder med dragning 

åt sydost för mycel och med tydlig dragning 
åt sydost för antal fruktkroppar per mycel (se 
fig. 4).

T. fimbriatum: Medelriktning söder för mycel 
medan antal fruktkroppar per mycel har en 
tydlig dragning mot sydost.

Tabell 5. Mycelens fördelning på väderstreck och antalet fruktkroppar per mycel i olika väder-
streck (x). Två mycel av T. brumale med N (27 frk) resp. NO (1 frk) som huvudriktning har inte 
redovisats i tabellen. Endast lokaler som inventerats säsongen 2007/2008 ingår. Slope aspect 
and number of fruiting bodies per mycelium (x) for different directions.

Fig. 4. Expositionen av mycel av Tulostoma brumale och 
antal fruktkroppar per mycel enligt tabell 5.
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–

Tabell 4. Antal mycel och antalet fruktkroppar (frk) per mycel på plan och på sluttande mark. 
Endast lokaler som inventerats säsongen 2007/2008 ingår.  Number of mycelia (antal mycel) and 
fruiting bodies per mycelium on flat (plant) and sloping (sluttande) ground respectively.

–
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T. kotlabae: Medelriktningen har en klar drag-
ning åt sydost för både mycel och antal frukt-
kroppar per mycel.

T. melanocyclum: Medelriktning för mycel söder 
med en tydlig dragning åt sydost medan me-
delvärdet för antalet fruktkroppar per mycel 
är söder.

Vegetationens slutenhet
Bedömningen av vad som avses med blottad 
mark är subjektiv. Med sluten vegetation avses 
här sådan mark där man inte kan se den under-
liggande sanden. Andelen mycel och fruktkrop-
par som växer i rasbranter framgår av tabell 8.
T. brumale: Ungefär samma andel växer i ett 

slutet vegetationstäcke som i vegetation med 
mer eller mindre blottad sand (tabell 6). 
Däremot är antalet fruktkroppar ca 60 % fler 
i de mycel som växer på mer eller mindre 
blottad mark. Sandberg (1940) anger att T. 
brumale växer i den relativt öppna sanden 
och Kreisel (1987) skriver ”besonders in 
lückiger Vegetation”.

T. fimbriatum: Klar preferens för blottad mark.
T. kotlabae: En mycket klar preferens för mark 

med blottor. Detta noteras också av Kreisel 
(1987).

T. melanocyclum: Även här en klar preferens för 
blottad mark.

Krieglsteiner (2000) anger ”in lückigen 
Trockenrasen” för samtliga arter.

Förekomst av Syntrichia ruraliformis 
(sandskruvmossa)
Äldre undersökningar har pekat på möjligheten 
att Tulostoma-arterna skulle kunna växa i sym-
bios med Syntrichia (Gams 1927). Andersson 
(1950b) citerar Gams uppgifter men avvisar 
inte möjligheten. I litteraturen uppges ofta att 
Syntrichia växer i anslutning till fynd av T. 
brumale (t. ex. Mörner 1939, Osvald 1967, 
Demoulin 1968, Hallberg 1971, Krieglsteiner 
2000). Däremot nämner Wright (1987) i sin 
stora världsmonografi inget om detta men 
antyder däremot en möjlig symbios med träd.  
Däremot anger Wright att Tulostoma niveum (vit 
stjälkröksvamp) är bryofil.
Förekomst av Syntrichia i mycel av Tulostoma 
har noterats intill ett avstånd av högst 50 cm från 
närmaste fruktkropp (tabell 7).
De angivna värdena för mycel med Syntrichia 
skall ses som minimivärden. Mossan kan ibland 
vara mycket svår att lokalisera, särskilt vid 
torr väderlek och när det finns få individer i 
ett bestånd. Det finns sålunda ett flertal mycel 
där Syntrichia inte noterades under säsongen 
2006/2007 men noterades säsongen 2007/2008. 

Tabell 6. Antal mycel och antalet fruktkroppar per mycel som växer i sluten vegetation och på mer eller 
mindre blottad mark. Endast lokaler som inventerats säsongen 2007/2008 ingår. Number of mycelia and 
number of fruitbodies per mycelium in dense grassland vegetation (sluten vegetation) and in habitats with more 
or less open, naked soil (blottad mark).

Tabell 7. Förekomst av Syntrichia ruraliformis i mycel av Tulostoma-arter. Occurrence of the moss 
Syntrichia ruraliformis within the mycelia of Tulostoma spp.

  
SVAMPPRESENTATION



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008) 99

Dessutom är många andra mossor vanliga i 
dessa biotoper, något som ibland försvårar iden-
tifieringen av Syntrichia. T. fimbriatum skiljer 
sig från de övriga arterna genom att Syntrichia 
oftare saknas i dess mycel. Frånvaro av mossan 
tycks inte heller nämnvärt påverka antalet frukt-
kroppar per mycel.

Markpåverkan
I litteraturen framhävs att olika former av påver-
kan, både naturlig och human, skulle vara viktig 

för buksvampar i sandmarker (t.ex. Kreisel 
1987, Dörfelt & Bresinsky 2003). 
I tabell 8 redovisas den markpåverkan som 
observerats i anslutning till mycel av de olika 
arterna.

T. brumale: Förklaringen till den höga genom-
snittssiffran för mycel i anslutning till kanin-
gryt är till stor del att ett ensamt mycel med 
1082 fruktkroppar avsevärt höjer medeltalet 
av ett fåtal observationer. Tabellens siffror 
tycks bekräfta påståendet att kaniners verk-

Tabell 8. Antal mycel (myc), andel av mycel och medeltalet fruktkroppar per mycel (x) vid olika typer av 
markpåverkan samt vid opåverkad mark. Endast lokaler som inventerats säsongen 2007/2008 ingår.
Number og mycelia (myc), percentage of mycelia and average number of fruiting bodies of Tulostoma spp. (x) 
depending on type of soli disturbance.
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Anm. 1: Grävd mark innefattar grävda gropar, uppgrävda vallar, grävda diken, gamla skyddsgropar eller 
pjäsvärn, brisadgropar samt anordningar för skjutning på skjutbanor och skjutfält (fig. 6).
Anm. 2: Fältgräns innefattar gärdsgårdar, stängsel och vägrenar (fig. 7, 8).
Anm. 3: Övrigt innefattar motocrossverksamhet, närhet till kraftstolpe eller avloppsledning och gamla 
plöjningsspår (fig. 9).
Anm. 4: Med opåverkad mark menas sådan mark där det inte säkert går att konstatera fysisk påver-
kan. Det kan emellertid inte uteslutas att sådan mark är påverkad eftersom det t. ex. inte alltid går 
att skilja äldre, ytliga sandtäkter eller gamla gropar uppsparkade av eller grävda av djur (t. ex. kaniner) 
från naturliga höjdvariationer (fig. 10). Dessutom är dessa marker praktiskt taget alltid påverkade av 
betesdjur. Man kan dessutom förmoda att en stor del av dem någon gång varit föremål för odling, t. ex. 
trädesbruk. Detta har bl. a. förekommit i Kumlans naturreservat där marken tillfälligt varit uppodlad i 
början av 1900-talet (R. Ekdahl pers. medd.).
Anm. 5: Ett mycel vid kaningryt redovisas inom parentes beroende på att det växte i en fältgräns på 
en vall i ett skogsbryn varför det är inte klart vilken faktor som har störst betydelse.
Anm. 6: Ett mycel vid kaningryt redovisas inom parentes beroende på att det växte i en fältgräns 
med staket där det samtidigt fanns en nergrävd telekabel varför det inte är klart vilken faktor som har 
störst betydelse.

–

–
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Fig. 5. Järnvägsskärningen vid Skepparp söder om Brösarps station. Järnvägen invigdes 1901 och reguljär trafik upp-
hörde på 1970-talet. Tack vare turisttrafik förhindras igenväxning. Foto S.-Å. Hanson.

Fig. 6. Rester av pjäsvärn byggt på 1930-talet. Sånnarna 2008. Foto S.-Å. Hanson.
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Fig. 7.  Stengärdsgård från ca 1850 i söderläge vid skogsbryn. Flygsand har skapat en minisluttniing intill gärdsgården. 
Rinkaby 2008. Foto S.-Å. Hanson.

Fig. 8. Markväg, stängsel och sluttande mark med sandblottor – fyra goda förutsättning för stjälkröksvampar. Lyngsjö 
2008. Foto S.-Å. Hanson.
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Fig. 9. Bullervall vid motocrossbana byggd 1978. Lutningsagraden ger en svag men kontinuerlig erosion. Kalkrik sand 
syns tydligt i vallens nedre del. Ripa 2008. Foto S.-Å. Hanson.

Fig. 10. Djurskapade blottor i sandmark. Maglehem 2008. Foto S.-Å. Hanson.
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Fig. 11. Hästar är viktiga naturvårdare när det gäller gasteromyceter. Horna 2008. Foto S.-Å. Hanson.

Fig. 12. Rasbrant där erosionen förstärks genom betesdjurens verksamhet. Deras tramp åstadkommer tydliga avsat-
ser i sluttningen. Degeberga 2008. Foto S.-Å. Hanson.
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samhet har stor betydelse för Tulostoma-
arternas förekomst (Nitare 1988a). Så är 
emellertid inte fallet. Under de genomförda 
inventeringarna har bortåt 200 aktiva kanin-
gryt undersökts men endast T. brumale har 
påträffats där och endast på sju av dem 
(varav två lokaler med 3 respektive 2 mycel). 
Sannolikt är det så att gryten skall ha varit 
övergivna under lång tid för att svampar-
na framgångsrikt skall kunna etablera sig. 
Förhållandet gäller sannolikt även för blottor 
och gropar som skapats av betesdjur, framför-
allt av hästar (fig. 11). Hästar har observerats 
vid aktivt grävande efter rötter. Det har dock 
inte kunnat utrönas vilka rötter som är efter-
traktade. Även det höga genomsnittet för 
väg-/järnvägsskärning kan delvis förklaras 
med en snedhet i materialet: två mycel med 
tillsammans 451 fruktkroppar från relativt 
färska vägskärningar ger en stor inverkan 
på medeltalet, medan några mycel med lågt 
fruktkroppsantal från äldre skärningar drar 
ner medeltalet. Dörfelt & Bresinsky (2003) 
och Krieglsteiner (2000) anger också fynd 
från vägskärningar. Det framgår klart av 
tabell 8 att hälften av mycelen växer i mer 
eller mindre störd mark. Dessa mycel har näs-
tan ett tre gånger så stort genomsnittligt antal 
fruktkroppar jämfört med dem som växer på 
skenbart ostörd mark.

Övriga arter: T. fimbriatum har, liksom T. mela-
nocyclum, en tydlig preferens för en till synes 
opåverkad mark medan T. kotlabae uppvisar 
en mer splittrad bild. Dörfelt & Bresinsky 
(2003) anger fynd av T. fimbriatum från väg-
skärningar.

Otvivelaktigt spelar rasbranter (fig. 12) en bety-
dande roll för samtliga arter. Även stengärds-
gårdar och andra fältgränser (fig. 8) har visat 
sig vara fördelaktiga miljöer för Tulostoma-
arter, främst för T. brumale och T. kotlabae. 
Marknivån är där ofta något högre än i omgiv-
ningen. Detta beror bl. a. på att vid sandflykt kan 
sand ansamlas där och bilda låga vallar d.v.s. 
en kontinuerlig ackumulation av kalkrik sand. 
Dessa små höjdryggar torde i många fall ha en 
mycket lång kontinuitet. Det är sannolikt att de 
tjänat som refugier i samband med det tidigare 
vanliga trädesbruket. Trädesbruket i sig har san-
nolikt inte varit till fördel för dessa svamparter 
eftersom omloppstiderna varit alltför korta.
Allt pekar på att de här aktuella arterna fordrar 
att markanvändningen har en lång kontinuitet. 
Det finns flera egna observationer som tyder på 
att de flesta arterna behöver mer än 25 år för att 
framgångsrikt etablera sig på en lokal.

Övriga observationer
a. Relation till andra rödlistade arter
Då och då påträffas andra arter av buksvampar i 
Tulostoma-arternas mycel. Dessa observationer 
redovisas i tabell 9.
I litteraturen anger Wright (l987) under T. bru-
male: ”mixed with other species in the same 
population, particularly T. melanocyclum” och 
under T. melanocyclum: ”common together with 
T. brumale”. Brochmann m. fl.  (1981) skriver 
att Disciseda candida har påträffats i samma 
terräng som T. brumale och T. fimbriatum. 
Dörfelt & Bresinsky (2003) anger att T. brumale 
noterats tillsammans med D. candida, Geastrum 
minimum, G. schmidelii och T. fimbriatum och 
att D. bovista, G. minimum och T. brumale 
noterats växa med T. fimbriatum. Noterbart är 
att T. fimbriatum i mina undersökningar endast 

Tabell 9. Förekomst av andra buksvampar i Tulostoma-arternas mycel. (Dc = Disciseda candida, Gb = 
Geastrum berkeleyi, Gm = G. minimum och Gs = G. schmidelii). Occurences of other red-listed gasteromycetes 
within the mycelia of Tulostoma spp.
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i undantagsfall förekommer tillsammans med 
övriga arter. Den enda observationen härrör från 
Vitemölla. Nitare (1988b) rapporterar också ett 
fall, även det från Vitemölla, där T. kotlabae 
växer tillsammans med T. fimbriatum, sannolikt 
från exakt samma plats där jag själv noterat den. 

b. Delpopulationer
T. fimbriatum är, i varje fall skenbart, uppdelad 
i två delpopulationer, en sydlig och en nordlig 
med en 16,6 km bred zon utan fynd mellan 
dem, trots att det uppenbarligen finns lämpliga 
lokaler. Den nordliga populationen har ett avse-
värt lägre antal fruktkroppar per mycel, 25, än 
den södra, där varje mycel i genomsnitt har 34 
fruktkroppar.
Egentligen finns det även en tredje delpopu-
lation i Löderup men mellan den och de ovan 
nämnda finns inga lämpliga lokaler. Samma 
förhållande gäller för T. brumale.

c. Fenologi
Som tidigare nämnts anses stjälkröksvamparnas 
fruktkroppar framkomma sent under säsongen. 
I litteraturen finns ofta uppgifter om fenologin 
hos T. brumale. Fynddata från höstmånaderna 
är vanliga (t. ex. Krieglsteiner 2000) men flera 
källor anger fynd redan under sommarmåna-
derna. Osvald (1967) anger t. ex. ett flertal fynd-
data från maj, juni och juli men antyder själv 
att detta är kvarstående fruktkroppar. Mörner 
(1939) anför ett antal sommarfynd med den 
klara slutsatsen att det är fråga om kvarstående 
fruktkroppar. Wright (1987) anger ”I–XII but 
mostly XI & XII” utan att ange vare sig refe-
renser eller något om fruktkropparnas ålder. 
Andersson (1950b) anger bl. a. ett flertal note-
ringar från början av augusti dock utan att ange 
om det är färska eller gamla fruktkroppar. Även 
Demoulin (1968) anger ett par fynddata från 
augusti. Dessa augustifynd kan, som jag ser det, 
mycket väl gälla färska fruktkroppar eftersom 
de flesta gamla oftast har brutits ner vid denna 
tidpunkt. Enligt egna noteringar har kvarstående 
fruktkroppar noterats sist i juli månad för samt-
liga arter.
Brochmann m. fl.  (1981) anger fynd av en 

färsk fruktkropp av T. fimbriatum redan den 29 
juli medan Wright (1987) anger ”I, III–VI, VIII 
–XII, most frequent IX”. För T. kotlabae anger 
Wright ”IX, XI–XII” och för T. melanocyclum 
”II–XII, most collections IV & X”. Enligt 
Krieglsteiner (2000) har både T. fimbriatum och 
T. melanocyclum noterats redan i juli månad 
”bei ausreichendem Niederschlag” medan han 
för T. kotlabae skriver ”erscheinen selten ab Juli, 
meist erst im Oktober”.
Enligt egna noteringar har den tidigaste frukt-
kroppen antecknats för

• T. brumale den 19 juli (2008)
• T. fimbriatum den 19 september (2007)
• T. kotlabae den 3 augusti (2007)
• T. melanocyclum den 19 juli (2008)

T. kotlabae framkom oväntat tidigt under hösten 
2007. Vid en kontroll i mitten av september 
av de sedan tidigare kända lokalerna fanns 
fruktkroppar då framme på samtliga. På sju av 
lokalerna minskade antalet fruktkroppar under 
hösten, vilket kan tolkas som att de är relativt 
kortlivade. De är dessutom relativt sköra jämfört 
med övriga arter. Däremot kan nya fruktkroppar 
växa upp även senare under säsongen, vid mild 
väderlek kan de tillväxa långt in i november. 
Detta har även noterats för de övriga arterna.

d. Ringbildning
I sex av 49 mycel av T. fimbriatum har frukt-
kropparna noterats växa i en tydlig ring eller 
i en del av en ring. Från Tyskland rapporteras 
flera observationer av ringbildning (Dörfelt & 
Bresinsky 2003, Kreisel 1987). I ett fall av 
T. brumale har antydan till ring konstaterats. 
Mikael Jeppson (pers. medd.) rapporterar tydlig 
ringbildning även från Oslotrakten.

e. Spridningsbiologi
Det är känt sedan tidigare (Sunhede 1976) att 
buksvamparnas sporer sprids genom att frukt-
kroppen utsätts för mekanisk påverkan. Sporerna 
trycks då ut som luften ur en blåsbälg. Tack vare 
de elastiska trådarna (kapillitiet) inne i frukt-
kroppen återtar fruktkroppen sin ursprungliga 
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form och proceduren kan upprepas. Mekanisk 
påverkan kan ske t. ex. genom vindtryck, fal-
lande regndroppar och tramp av betesdjur och 
människor (t. ex. inventerande mykologer!). 
Tulostoma-arternas långa fot medger även att 
vinden kan skaka ut sporerna. Gamla fruktkrop-
par är påfallande sköra och rökbollen bryts då 
lätt av. Den kan då transporteras kortare sträckor 
med vinden vid kraftig blåst.
Vid mina undersökningar har jag även noterat 
något som tolkas som ytterligare ett sätt att 
sprida sporerna. Vid torkning av insamlade 
fruktkroppar förekommer det nämligen ofta att 
sporer i stor mängd skjuts ut ur fruktkropparna. 
Även i detta fall torde det vara kapillitietrådarna 
som medverkar. Det är rimligt att anta att samma 
mekanism även verkar under naturliga förhål-
landen. 
Sporerna är små, endast ca 5 µm stora, vilket är 
bland de minsta hos basidiesvamparna (Petersen 
1995). De är ofta försedda med ornament och 
bildas i stort antal. De är tydligt vattenavvisan-
de, något som underlättar spridningen vid fuktig 
väderlek. Spridning sker framförallt med vinden 
men till viss del även med vatten eller passivt 
med djur eller människor (t. ex. inventerande 
biologer!). På grund av sin lätthet borde spo-
rerna kunna transporteras långa sträckor. Trots 
detta finns det ett antal lokaler där de synliga 
förutsättningarna är goda men där Tulostoma-
arter saknas.

f. Inventeringseffektivitet
Inga undersökningar har ännu genomförts för att 
klargöra hur effektivt en lokal blir inventerad. 
Det är förhållandevis lätt att gå förbi mycel med 
enstaka fruktkroppar, särskilt som fruktkrop-
parna i dessa fall ofta är små. Likaså är det lätt 
att gå förbi mycel med enstaka fruktkroppar 
där fruktkropparna är helt eller delvis dolda av 
övrig vegetation eller på väg att växa upp. Som 
exempel kan nämnas ett mycel av T. fimbriatum 
där endast en avbruten fruktkropp var synlig 
medan det fanns ytterligare sju fruktkroppar 
som var helt dolda av vegetationen. Däremot är 
det mindre sannolikt att större mycel förbigås. I 
begynnelsestadiet är fruktkropparna ljust bruna 

(gäller inte T. kotlabae) och svåra att urskilja 
mot den omgivande sanden.  Inventering tidigt 
på säsongen kan medföra att sent framkomman-
de fruktkroppar inte blir räknade, och vid sena 
inventeringar kan fruktkroppar ha försvunnit. 
Inventeringseffektiviteten försämras vid klart 
väder med en lågt stående sol som ger besvä-
rande skuggor.
En försiktig uppskattning av inventeringseffek-
tiviteten är att minst 90 % av såväl mycel som 
fruktkroppar påträffas vid en inventering utförd 
av erfarna personer.

Diskussion/slutsatser
I Skåne har Tulostoma-arterna hittills endast 
noterats växa i sandmarker. Från övriga Sverige 
finns rapporter om att T. brumale växer på skal-
rik sand, kalkhällmarker och kalkstensmurar (M. 
Jeppson pers. medd.).  Även från utlandet, sär-
skilt från Tyskland, rapporteras flera förekom-
ster på ruiner, kalkstensmurar och kalkstens-
block (Raabe & Runge 1991) och från England 
på tegelmurar (Henrici 2006). Liknande fynd 
har även gjorts i Sverige och Norge (M. Jeppson 
pers. medd.).  Dörfelt & Bresinsky (2003) anger 
även andra underlag för T. brumale och T. fim-
briatum.
Tulostoma brumale var nästan lika vanlig säsong-
en 2007/2008 som säsongen före. Däremot var 
ökningen för såväl Tulostoma fimbriatum, T. 
kotlabae som T. melanocyclum mycket markant 
säsongen 2007/2008 jämfört med föregående 
säsong. Mest påtaglig var ökningen av T. kot-
labae.
Tulostoma-arternas stora förekomster de senaste 
två säsongerna är otvivelaktigt knutna till väder-
leksförhållandena. Det fordras emellertid ytter-
ligare inventeringar för att klarlägga sambandet. 
En möjlighet är att det är den pågående klimat-
förändringen med ökande medeltemperaturer 
som ger de noterade effekterna. Om så är fallet 
kan Tulostoma-arterna vara goda klimatindika-
torer. Raabe & Runge (1991) anser att de senas-
te årens torra och varma somrar har gynnat T. 
brumale i Tyskland. Dörfelt & Bresinsky (2003) 
anger att T. fimbriatum sedan 1997 både noterats 
på fler lokaler och utökat sitt utbredningsområde 
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i Mecklenburg-Vorpommern möjligen som en 
följd av förändrade klimatförhållanden.
Förhållandet att ett stort antal tidigare okända 
mycel i Skåne producerade fruktkroppar den 
senaste säsongen måste rimligen innebära att 
deras mycel funnits i marken sedan många år 
tillbaka. De behöver kanske bara förbättrade 
klimatiska betingelser för att bilda fruktkroppar.
Som ovan sagts varierar begreppet lokal. I tabell 
10 ges en översikt över det sannolika antalet 
lokaler och antalet individer. Antalet lokaler 
beror således på hur man uppfattar begreppet 
lokal. Antalet verkliga individer (geneter) kan 
vara färre än det som anges i tabellen beroende 
på att en del mycel sannolikt är fragmenterade. 
Å andra sidan kan antalet individer vara fler 
eftersom ett antal stora mycel kan bestå av flera 
individer.
Det finns en tydlig tendens att Tulostoma-
arterna undviker sydvästorienterade sluttningar 
d.v.s. det väderstreck som har den högsta vär-
meinstrålningen (Parker 1988). Förklaringen 
är sannolikt den att det kan bli alltför varmt i 
sydvästsluttningar. Jag har vid flera tillfällen 
vid solig väderlek under högsommaren uppmätt 
temperaturer i ytskiktet mellan 45 och 50°C vid 
en lufttemperatur på ca 25°. Sambandet är emel-
lertid komplext eftersom värmeinstrålningen 
är beroende av ett flertal faktorer, framfö-
rallt lutningsgraden, men även av vegetationens 
täckningsgrad, förekomsten av vindreducerande 
vegetation och av mikrotopografin. En hög 
instrålning kan vara fördelaktig under vinterhal-
våret men negativ under solrika sommardagar. 
Blottad mark är uppenbarligen till stor fördel 
för alla Tulostoma-arterna. De fruktkroppar 
som finns i helt sluten vegetation har sämre 
möjligheter att sprida sina sporer genom att en 
del av dem kan döljas helt eller delvis av vege-
tationen.

Tulostoma-arternas association med Syntrichia 
ruraliformis kan förklaras med att arterna har 
samma ståndortskrav.
Det framgår tydligt att Tulostoma-arterna är 
gynnade dels av att marken är sluttande, dels 
att den är utsatt för kontinuerliga störningar. 
Naturliga störningar i form av rasbranter svarar 
till stor del för rika förekomster av dessa arter. 
Det måste dock framhållas att de s.k. naturliga 
rasbranterna praktiskt taget alltid vidmakthålles 
av betesdjur, särskilt av hästar. Tidigare täkt-
verksamhet är klart fördelaktig för Tulostoma-
arterna. Betydelsen av kaninernas verksamhet 
bör tonas ner, möjligen kan den ha en viss bety-
delse för T. brumale.
Tulostoma fimbriatum avviker i några avseen-
den från det generella Tulostoma-mönstret:

• den förekommer lika ofta både på plan och 
sluttande mark

• färre mycel och fruktkroppar växer tillsam-
mans med Syntrichia 

• den förekommer endast undantagsvis till-
sammans med de övriga arterna. 

Anledningen till dessa avvikelser är sannolikt 
att arten fördrar en något annorlunda biotop än 
de övriga.
Tulostoma-arterna har ansetts vara relativt sena 
höstarter. Vid lämplig väderlek kan de emeller-
tid uppträda redan under sensommaren, speciellt 
gäller detta för T. kotlabae. Möjligen är det så att 
denna art uppträder tidigare än vad hittills varit 
känt. Kommande inventeringar får visa om det 
förhåller sig så.
Som ovan nämnts finns det i det aktuella 
området flera lokaler där det enligt det mänsk-
liga ögat finns utmärkta förutsättningar för 
Tulostoma-arter men där inga påträffats trots 
upprepade besök. En anledning till detta kan 
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localities (antal lokaler) and individuals (antal individer) of Tulostoma spp. in the investigated area.
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vara att sporer inte funnit vägen dit. En annan 
och i de flesta fall mer sannolik anledning är 
att det visserligen finns mycel på platsen, men 
att de ännu inte blivit tillräckligt gamla för att 
producera fruktkroppar d.v.s. samtidigt som 
störningar är nödvändiga, är en lång kontinuitet 
nödvändig för att gynna dessa arter. Ett flertal 
egna observationer stöder denna hypotes. Det 
är sannolikt så att flertalet arter behöver relativt 
lång tid på sig för att etablera sig och fortplanta 
sig på en ny lokal. Enligt hittills gjorda obser-
vationer torde denna tidsrymd uppgå till minst 
20 år men kan t.o.m. uppgå till 30 år. Detta 
innebär att man först efter lång tid kan avläsa 
effekterna av företagna naturvårdsåtgärder. Från 
denna synpunkt är dessa arter alltså inga snabba 
klimatindikatorer.

Naturvårdsåtgärder
Tyvärr är det ofta så i naturvårdssammanhang 
att man gärna vill se snabba resultat av genom-
förda åtgärder. Mot bakgrund av vad som ovan 
framförts är detta inte möjligt när det gäller här 
behandlade arter. De åtgärder som krävs för 
att vidmakthålla livskraftiga svamppopulationer 
måste vara mer varaktiga än de ytliga insatser i 
form av harvning eller grund plöjning som hit-
tills skett.
Kommande åtgärdsprogram måste omfatta 
åtgärder som ger bestående sluttningar åt söder 
eller sydost och som utsätts för en lätt men kon-
tinuerlig störning så att små blottor skapas och 
vidmakthålles under mycket lång tid (> 50 år). 
Sådana störningar kan med fördel åstadkommas 
genom ett lagom intensivt hästbete.
Trädesbruk är med stor sannolikhet till stor 
nackdel för alla Tulostoma-arter, i synnerhet om 
man bedriver odling med det tresädessystem 
som beskrivs av Emanuelsson (1989). 
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Inledning
Fenologi som härstammar från grekiskans phai-
nesthai – komma i dagen, bli synlig, är onek-
ligen en träffande term, särskilt när det gäller 
svamparnas plötsliga uppdykande. Fenologiska 
studier har blivit högsta mode för att följa kli-
matförändringars påverkan på djur och växter. 
Ett flertal studier har publicerats kring biolo-
giska system (Rosenzweig m. fl. 2008, Menzel 
m. fl. 2006), men mycket få kring svampar tills 
helt nyligen. Förra året publicerades en brittisk 
studie i Science (Gange m. fl. 2007) och i år 
kom en norsk vetenskaplig uppsats i den ame-
rikanska vetenskapsakademins tidskrift, PNAS 
(Kauserud m. fl. 2008). Båda dessa uppsatser 

som publicerats i högt ansedda vetenskapliga 
tidskrifter visar på vikten av att förstå de kom-
plexa samband som klimatförändringarna utgör. 

Fenologins historia i Sverige
Det finns en lång tradition av fenologistudier i 
Sverige, med ett nyvaknat intresse under senare 
år. Linné anordnade en fenologisk observations-
serie över lövsprickningen 1750–1752, vilken 
publicerades i hans verk Vernatio arborum. 
Under åren 1873–1926 hade föregångaren till 
SMHI ett landsomfattande fenologiskt nätverk 
[www.smhi.se]. Fenologiska observationer fort-
satte att samlas in av SMHI men i allt mindre 
omfattning. År 1982 var antalet observatörer 

Svampar och klimatförändringar – en studie 
i fenologi
 MATTIAS ANDERSSON

Abstract
Fungi and climate changes – a phenological study.
Two research reports in well-reputed scientific journals have studied fungal fruiting patterns 
over time. Significant changes were observed in both studies, but the results were partly con-
tradictive. One of the reports, studying fungal fruiting pattern in southern England over the 
last 50 years concluded that the first fruiting date averaged across all species occurred sig-
nificantly earlier.  Also the average last fruiting date has become significantly later. During the 
same period a significant increase in average temperature in August and a significant increase 
in October rainfall was observed in southern England. These are possible climate factors 
responsible for changes in fungal fruiting patterns of southern England (Gange et al. 2007). In 
Norway, using herbarium data, the trend over the last 60 years in fungal fruiting is that they 
occur significantly later during the season (Kauserud et al. 2008). The Norwegian authors 
conclude that indications of increasing temperatures during autumn and winter months bring 
about significant delay of fruiting both in the same year and in the subsequent year. 
The same scientific approach but with slightly different sampling methodology was tested 
on four selected species from Sweden, using observations from national databases available 
on the internet. Using field observations from the whole season rather than herbarium data 
or first/last observations might explain the apparent contradictive results from Norway and 
England. It can be concluded that fruiting pattern generally showed a delay of fruiting time 
for three out of four studied species from Västra Götaland.
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tretton och 2007 endast två. Våren 2008 initiera-
des ett svenskt fenologinätverk för att dokumen-
tera förändringen av årstidsmönster, med repre-
sentanter från frivilligorganisationer, universitet 
och myndigheter (Dahl m. fl. 2008).

Vårtecken
Det nyskapade svenska fenologinätverket för att 
dokumentera förändringen av årstidsmönster, är 
ett lovvärt initiativ. Det har skapats en hemsida 
som heter www.vårtecken.nu, möjligen riktad 
till en bredare allmänhet. Man beskriver exempel 
på fenologiska studier: när flyttfåglarna kommer 
till Sverige, när björnen vaknar ur sitt ide, men 
även när bladen byter färg på hösten. Därför kan 
man ju tycka att det är lite märkligt att hemsidan 
heter vårtecken. På hemsidan framgår även att i 
fenologinätverket ingår Artportalen och vatten-
riket. Detta känns lite olyckligt, då Artportalen 
borde vara den övergripande inrapporterings-
vägen. Det finns en fenologifunktion även på 
Artportalen, även om den inte verkar fungera till 
fullo för svampar än. Där kan man följa en arts 
utbredning i landet under ett år.
 

Fenologi som ett verktyg för att 
studera klimatförändringar
I år var det en mild vinter och rapporter om 
kantareller kom redan i slutet av februari. En 
svala gör ingen sommar heter det ju, så man kan 
inte dra några slutsatser bara för att man hit-
tat kantareller i februari. Man måste ha längre 
tidsserier för att konstatera om en trend har 
uppstått. Ett exempel är när första blomningen 
hos en art sker. En lantbrukare i Uppland har 
följt blomningen av tussilago och blåsippa sedan 
40-talet (fig. 1 [www.smhi.se]). Fram till 70-
talet blommade tussilago och blåsippa i princip 
samtidigt, men sedan dess har blåsippan börjat 
blomma tidigare och tidigare. Det är troligt att 
en förändring i det lokala klimatet har gjort att 
blomningen för blåsippa skett tidigare. Man kan 
också konstatera att olika arter kan reagera helt 
olika på förändringar i miljön, där blomningsti-
den för tussilago knappast har påverkats alls.

Klimatfaktorer
Går det att förklara fenologiska mönster? Ofta 
är det komplexa samband och man får vara 
försiktig så att man inte drar förhastade slut-
satser. Förändrat skogsbruk, miljöfaktorer och 
regionala skillnader kan ju gynna vissa arter och 
missgynna andra, men fenologiska tidsserier 
studerar årstidsmässiga förskjutningar i frukt-
kroppsbildning. Därför borde det vara möjligt 
att koppla dessa till olika typer av klimatfaktorer 
som temperatur och nederbörd. I den brittiska 
studien konstaterar man att under det senaste 
halvseklet har temperaturen i augusti och neder-
börden i oktober ökat signifikant (Gange m. fl. 
2007). I Norge har man använt sig av meteoro-
logiska data för att räkna ut medelnederbörden 
och medeltemperaturen per månad per landsdel 
under perioden 1980–2006 (Tabell 1) samt 
1940–2006 (Kauserud m. fl. 2008). Jag har 
använt mig av data från SMHI [www.smhi.se] 
för att göra en jämförelse med svenska förhål-
landen i Västra Götaland. Endast en mätstation 
har använts (Sotenäs). Mellan 2003–2006 har 
nederbördsdata kompletterats från en mätstation 
i Göteborg, eftersom data saknades för Sotenäs. 
Nederbörden under 2006 var under flera måna-
der tämligen extrem i Västra Götaland. Eftersom 
2006 var sista året i den undersökta perioden 
påverkas regressionen starkt, vilket gör att vissa 
värden blir skenbart för höga. Därför har tabellen 
kompletterats med data för perioden 1980 –2005 

Fig. 1. Fenologiskt diagram för blåsippa och tussilago i 
Uppland från 1940-talet och framåt.



112 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008)

  
SVAMPPRESENTATION

vilket gör värdena mer realistiska. Sedan kan det 
i och för sig vara så att en mer extrem nederbörd 
blir vanligare i ett förändrat klimat, men det är 
för tidigt att dra den slutsatsen på dessa begrän-
sade data. I sydöstra Norge uppmätte man en 
signifikant temperaturökning i januari, augusti 
och september för perioden 1980–2006 och för 
januari och februari för perioden 1940–2006. 
För nederbördsdata är det svårare att uppmäta 
signifikanta skillnader eftersom nederbörden 
kan variera stort både mellan platser och olika 
år. I England uppmättes ändå en signifikant 
ökning av nederbörden i oktober. Även i Västra 
Götaland är trenden en ökad nederbörd i oktober 
även om den inte är signifikant. En annan trend 
som kan utläsas är att septembernederbörden 
verkar minska både i sydöstra Norge och Västra 
Götaland, även om ingen statistiskt signifikant 
skillnad uppmätts.

Cykliska klimatvariationer
Avslutningsvis några ord om klimatperiodicitet. 
Förutom linjära trender som pekar mot ökande 
temperaturer så finns det också periodiska kli-

mateffekter, varav den viktigaste förmodligen 
beror på solaktiviteten, som har en periodisk 
cykel runt 11 år. Solaktiviteten ger i sin tur upp-
hov till oceaniska fluktuationer. För vårt klimat 
spelar AMO, Atlantic Multidecadal Oscillation, 
en betydande roll. Det är därför det är så viktigt 
att tidsserierna är tillräckligt långa så att even-
tuella trender omfattar både toppar och dalar i 
cykliska klimatvariationer. En fenologisk tids-
serie bör åtminstone omfatta 20 år (Rosenzweig 
m. fl. 2008). Ett exempel på ett periodiskt 
klimatförlopp åskådliggörs i Fig. 2 där den sam-
manlagda nederbörden från Västra Götaland 
under juli till september – den huvudsakliga 
svampsäsongen – är avsatt mot tid. 

Vilka klimatfaktorer påverkar för-
skjutning av fruktkroppsbildning? 
I de två nämnda vetenskapliga artiklarna om 
svamparnas fenologi kommer man fram till 
delvis olika slutsatser. I det brittiska materialet 
är trenden de senaste 25 åren att fruktkropps-
bildningen både kommer tidigare på säsongen 
och pågår längre in i säsongen. I det norska 

Tabell 1.  Temperatur- och 
nederbördsdata för peri-
oden 1980-2006 i syd-
östra Norge (Kauserud 
m. fl. 2008) jämfört med 
Västra Götaland. Siffrorna 
anger förändring över 
tidsperioden ± standard 
fel.
*= statistiskt signifikant 
förändring, P<0,05.

Fig. 2. Sammanlagd nederbörd, 
juli-september 1980–2006 i 
Västra Götaland.
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materialet är förhållandet närmast det omvända. 
Fruktkropparna kommer senare på året och 
ingen tydlig förlängning av säsongen kan kon-
stateras. Någon spekulation kring orsaken till 
dessa skillnader görs knappast i den norska rap-
porten. Förutom uppenbara regionala skillnader 
mellan England och Norge har man även använt 
sig av olika metodik i de två studierna. Valet 
av arter och antalet arter skiljde sig också åt i 
studierna.
I den engelska studien har man använt sig av 
inventeringsuppgifter från 52000 observationer 
för 315 olika arter under perioden 1950–2005. 
Den kurva som presenteras visar medelvärdet 
för alla arter av den tidigaste dagen för frukt-
kroppsbildning respektive den senaste fyndupp-
giften (dag). För de arter som visar signifikant 
tidigarelagd fruktkroppsbildning (n=85) innebär 
det en ganska kraftig förskjutning i England, 
ungefär en vecka tidigare per decennium. För 
de arter som visar försenad fruktkroppsbildning 
(n=105) är siffran också ungefär en vecka senare 
per decennium i England. En annan slutsats 
från det engelska materialet är att mykorrhiza-
bildande arter i lövskog kommer senare medan 
de i barrskog inte uppvisar någon förskjutning 
mot senare fruktkroppsbildning. Metodiken som 
använts i denna studie, att titta på det tidigare 
respektive senaste fyndet av respektive art per 
år, innebär att man analyserat varje arts extrema 
säsongsvariation. Denna säsongsvariation borde 
i och för sig vara lika år från år om ingen kli-
matförändring skett. Begränsningen med denna 
metodik är dock att den inte säger någonting 
om medeltidpunkten för varje arts uppträdande 
under säsongen.
I den norska studien har man använt sig av 
34500 herbarieuppgifter för 83 skivlingar under 

perioden 1940–2006. Här har man använt sig av 
alla herbariefynduppgifter under ett år. Förutom 
trenden kring medelvärdet för en art har man 
också med hjälp av regressionsmodeller för tidi-
gaste och senaste kvantilen bedömt trenden för 
tidig och sen fruktkroppsbildning. I det norska 
materialet säger man att man i genomsnitt för 
alla undersökta arter fått en fördröjning av frukt-
kroppsbildningen med 12,9 dagar sedan 1980.
I de mycket omfattande herbariedata från den 
norska studien har man också med hjälp av 
avancerade regressionsmetoder och statistik 
kunnat korrelera fruktkroppsbildning och olika 
typer av klimatfaktorer (tabell 2).
Metodiken som använts i den norska studien 
gör att man kan studera både medeltidpunkten 
för en arts uppträdande och också variationen 
kring denna tidpunkt, d.v.s. också studera tidiga 
och sena trender kring artens uppträdande. 
Begränsningen här är att mätdata kommer från 
herbariematerial, som i och för sig kan antas vara 
slumpmässigt insamlade över säsong. Samtidigt 
innebär det att de extremt tidiga och sena fynden 
av varje art uteblir.

Några exempel från Västra Göta-
land
För att försöka applicera de nya forskningsrönen 
på svenska förhållanden ges här några exempel 
för ett par utvalda arter. För att kunna göra en 
korrekt statistisk analys är det viktigt att de 
data som analyseras är helt oberoende. Det får 
inte finnas någon kontamination från bakomlig-
gande faktorer som stör. Därför måste ibland 
data bearbetas så att man undviker dessa stör-
ningar. Jag har använt några exempel från Västra 
Götaland insamlade av Leif och Anita Stridvall. 
De har kontinuerligt gjort insamlingar i över 30 

Tabell 2. Klimatfaktorer med hög korrelation för försenad respektive tidigarelagd fruktkroppsbild-
ning enligt den norska undersökningen (Kauserud m. fl. 2008).
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års tid. En viktig sak att beakta är att frekvensen 
av insamlingsdata inte får uppvisa någon trend. 
Från Leif och Anita Stridvalls dokumentation 
[www.stridvall.se/la] framgår att de oftare gjort 
insamlingar i fält de senaste tio åren jämfört 
med tidigare år. För att kunna använda deras 
data måste man först korrigera för detta. Genom 
att inte använda data i den statistiska analysen 
för de år där insamlingstillfällena överstiger 
350 lokaler undviker man trender i frekvens 
F(1, 23)= 1,72 P>0,05. I den statistiska regres-
sionsanalysen saknas därför uppgifter från år 
2000 och 2002 då antalet inventeringstillfällen 
översteg 350.
Mätdata från Västra Götaland omfattar en 
tidsperiod från 1970-talet och framåt. De är 
begränsade geografiskt vilket innebär att ingen 
ytterligare variation på grund av geografiska 
skillnader föreligger. Den grundliga dokumen-
tationen innehåller en stor mängd mätdata från 
hela säsongen, inkluderande extremt tidiga och 

sena förekomster såväl som många daterade 
fynd under huvudsäsongen, för varje studerad 
art från varje år, som varken det norska eller det 
brittiska materialet kan uppvisa. 
Uppgifter om förändring i fruktkroppsbildning 
kan studeras i tabell 3. Data från Norge och 
Västra Götaland är inte helt jämförbara med 
varandra eftersom de norska värdena härrör 
från tidsperioden 1940–2006 och de från Västra 
Götaland från perioden 1980–2006. Beroende 
på studerad tidsperiod erhålls små skillnader i 
mätvärden. I den norska rapporten uppmättes en 
genomsnittlig fördröjning av fruktkroppsbild-
ningen med 12,9 dagar sedan 1980 och med 13,3 
dagar sedan 1940, d.v.s. den största förändringen 
har uppmätts efter 1980. I materialet från Västra 
Götaland kan man också utöka tidsperioden med 
mätvärden från 70-talet utan att några slutsatser 
förändras för någon av de studerade arterna 
(opublicerade data). Därför är det ändå möjligt 
att utifrån tabell 3 diskutera skillnader i trender 

Tabell 3a. Regressionsstatistik baserat på mätdata under perioden 1940–2006 i Norge.

Tabell 3b. Regressionsstatistik baserat på mätdata under perioden 1980 – 2006 i Västra 
Götaland. 
Tabell 3a-b: Studerade arter, en jämförelse mellan Västra Götaland och Norge. Regressions-
koefficienten, förändringen av fruktkroppsbildningen anges som dag/år ± standardfel. När 
värdet av förändringen är större än 2 x standardfelet erhålls statistisk signifikans (P<0,05).



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008) 115

mellan de norska och svenska resultaten.
Svenska data har insamlats från Artportalen 
[www.artportalen.se] samt norska fynduppgifter 
för lömsk flugsvamp från den norska mykolo-
giska databasen [http://www.nhm.uio.no/bota-
nisk/sopp/]. 

Hypholma fasciculare (svavelgul slöjskivling)
I den norska studien är svavelgul slöjskivling 
den enskilda art av de 83 undersökta arterna som 
har den största förskjutningen mot senare frukt-
kroppsbildning (Kauserud m. fl. 2008) (fig. 3a).  Av 
de fyra undersökta arterna från Västra Götaland 
var svavelgul slöjskivling också den art som ver-
kar ha påverkats mest. Under de senaste 25 åren 
har fruktkroppsbildningen fördröjts en månad 
(tabell 3). Om man studerar det tidigaste fyn-
det för varje år ser man att det förekommer en 
ganska stor variation. I den statistiska analysen 
visade det sig att fem av de tidiga fynduppgif-
terna föll ut som avvikande värden som därför 
uteslöts. I den brittiska studien har man noterat 
att vissa arter sedan 1975 börjat fruktifiera två 
gånger per år, och tendensen är att det sker ofta-
re. 1975 var första året som man noterade frukt-

kroppsbildning också på våren för arter som 
normalt förekommer på hösten. Särskilt vanligt 
verkar detta vara för vedlevande svampar, där 
ca 40% av arterna efter 1975 åtminstone ett år 
observerats på våren (Gange m. fl. 2007). Man 
kan notera att från 80-talet och framåt förekom-
mer då och då fynd av svavelgul slöjskivling i 
Västra Götaland tidigare än dag 150, vilket är i 
maj månad (fig. 3b).
Ett användbart verktyg att studera plötsliga 
fenologiska förändringar eller klimatförändring-
ar är CUSUM (cumulative sum) diagram (Hodges 
m. fl. 2003).
I fig. 3c presenteras ett CUSUM-diagram för 
svavelgul slöjskivling, som gör att man på ett 
känsligt sätt kan identifiera när förändringen i 
fruktkroppsbildning har uppstått. I denna figur 
syns tydligt att det skett en förändring strax före 
1980 där kurvan byter riktning och på samma 
sätt i början på 1990-talet då en ny förändring 
inträffat. Tolkningen blir att medeltidpunkten för 
fruktkroppsbildning blivit kraftigt senarelagd 
under perioden 1978–1990 (1,69±0,82 dagar/år, 
P<0,001), medan ökningsförändringen därefter 
inte är lika kraftig. 

Fig. 3a. Svavelgul slöjskivling är den enskilda art som påverkats mest av klimatförändringar enligt den norska 
undersökningen. Av fyra undersökta arter från Västra Götaland var svavelgul slöjskivling också den art som hade 
påverkats mest. Foto M. Andersson.
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För perioden 1970–2006 finns en god korrela-
tion mellan medelvärdet för fruktkroppsbild-
ning och medelvärdet för augustitemperaturen 
(r=0,59) d.v.s. år med varma augustitemperatu-
rer kommer svavelgul slöjskivling senare. För 
perioden 1978–1990 är den starkaste korrela-
tionen mellan medelvärdet för fruktkroppsbild-
ning och oktobertemperaturen i Västra Götaland 
(r=0,59). I den norska studien är både höga 
augusti- och oktobertemperaturer indikationer 
på senare fruktkroppsbildning (tab. 2). 

Amanita phalloides (lömsk flugsvamp)
Lömsk flugsvamp brukar anges som en värme-
gynnad art (Nitare 2000). Den har en begränsad 
sydlig utbredning i Sverige och Norge. En annan 
fenologisk aspekt, huruvida utbredningen av 

svampar förskjuts mot nordligare breddgrader 
på grund av klimatförändringar har studerats i 
en tysk studie (Kreisel 2006). Flera av exemp-
len utgörs av arter som anses värmegynnade 
som Amanita phalloides (lömsk flugsvamp), 
Aureoboletus gentilis (gyllensopp), Pluteus 
aurantiorugosus (röd skölding) och Cortinarius 
orellanus (orangebrun giftspindling). Dessa och 
ytterligare arter exemplifieras med geografiska 
fynduppgifter som särskilt under senare år kom-
mit från allt nordligare breddgrader. I Skåne 
görs fler och fler fynd av arter som är kända 
från kontinenten. Fynduppgifter från Västra 
Götaland visar att lömsk flugsvamp kommer allt 
senare på säsongen (fig. 4a). Lömsk flugsvamp 
undersöktes aldrig av Kauserud m. fl. Istället har 
här data från den norska mykologiska databasen 

Fig. 3b. Fenologiskt diagram över 
förekomsten av Hypholoma fas-
ciculare, (svavelgul slöjskivling) 
1980–2006 i Västra Götaland. 
Senaste och tidigaste fynduppgif-
ten för varje år har markerats med 
en särskild symbol samt trendlinjen 
för dessa.

Fig. 3c. CUSUM-diagram för sva-
velgul slöjskivling under perioden 
1970–2006. De kraftiga lutnings-
förändringarna runt 1978 och 
1990 indikerar att någon typ av 
förändring har inträffat.
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använts. För att undvika störningar från den 
ökade fyndfrekvensen under senare år har data 
först bearbetats. För de år där fynduppgifterna 
överstigit fyra gånger per år av lömsk flugsvamp 
har en slumptalsgenerator använts för att välja ut 
fyra fynd för dessa år. I de norska observationer-
na från den norska mykologiska databasen finns 
ingen trend mot senare fruktkroppsbildning (fig. 
4b). Man ska dock komma ihåg att slutsatserna 
för lömsk flugsvamp är baserade på betydligt 
färre totalt antal observationer jämfört med de 
andra studerade arterna.
Hög korrelation erhölls mellan medeltidpunkten 
för fruktkroppsbildning under perioden 1972 
–2006 och medeltemperaturen under september 
och oktober, r=0,61 respektive r=0,49.

Cantharellus cibarius (kantarell)
Kantarellen är en mykorrhizasvamp med många 
olika värdträd och med en lång växtsäsong. 
Medeltrenden för kantarell är att fruktkropps-
bildningen kommer senare (fig. 5, tab. 3).

Samtidigt finns en trend att första tidpunkten för 
fruktkroppsbildning kommer tidigare de senaste 
25 åren. Detta mönster stämmer alltså överrens 
både med den norska och också den brittiska 
studien. För flera år ser det ut som om kantarel-
len kan komma i två omgångar. Den kan dyka 
upp tidigt för att sedan göra ett uppehåll, ofta 
under torrperioder, innan den dyker upp igen 
under huvudsäsongen. Medelvärdestidpunkten 
för fruktkroppsbildningen under perioden 1980 
–2006 korrelerar bäst till nederbörden i novem-
ber (r=0,58), d.v.s. man kan förvänta sig att 
hitta kantarellen senare de år som november är 
nederbördsrik.

Marasmius oreades (nejlikbrosking)
Nejlikbrosking är en saprotrof som uppträder 
tidigt på säsongen i gräsmark där den före-
kommer i häxringar. Ingen signifikant skillnad 
kunde noteras för observationerna från Västra 
Götaland, medan däremot en signifikant för-
skjutning mot senare fruktkroppsbildning note-
rats för observationerna från Norge (tab. 3, fig. 6). 

Fig. 4a. Fenologiskt diagram över 
förekomsten av Amanita phalloides 
(lömsk flugsvamp) 1980-2006 i 
Västra Götaland.

Fig. 4b. Fenologiskt diagram over 
förekomsten av Amanita phalloides 
(lömsk flugsvamp) 1980–2006 i 
Norge.
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Bäst korrelation under perioden 1972–2006 
erhölls mellan medeltidpunkten för fruktkropps-
bildning och julitemperaturen, r= 0,43 för fynd 
i Västra Götaland. Fruktkroppsbildningen kom-
mer alltså senare de år som julitemperaturen är hög.

Slutsatser
Om man studerar figurerna lite närmare för de 
utvalda arterna i Västra Götaland kan man ana 
en periodicitet i fruktkroppsmönster med en 
längre säsong under 1980-talet och 2000-talet, 
medan säsongen under 1990-talet verkar vara 
mer komprimerad. Det finns troligen en kopp-
ling till nederbördsmönster under sommar och 
höst, jämför fig. 2. 
Även om det finns generella tendenser till att 
svampars fruktkroppsbildning förändras som 
en följd av klimatförändringar, så skiljer det 
sig mellan arter. Vissa arter uppvisar tydliga 
mönster, andra påverkas mindre. En tidsför-
skjutning mot senare fruktkroppsbildning på 
upp till en vecka per decennium för flera arter 
som man kommit fram till i den norska rappor-
ten verkar inte alls omöjligt, och stämmer väl 

med de exempel som tagits fram med svenska 
fynduppgifter. Det är något att förhålla sig till 
när det gäller att planera svamputställningar och 
mykologiveckor i framtiden.
Förskjutningar i tidpunkten för fruktkroppsbild-
ning verkar ha initierats de senaste 20–30 åren. 
Fenologiska studier och deras korrelationer till 
ett varmare klimat, utgör ytterligare belägg för 
att vi har en reell pågående klimatförändring. 
Mats Elfström skrev i Jordstjärnan redan för 20 
år sedan om växthuseffekten och hur klimatför-
ändringar kan komma att påverka utbredningen 
av svamparter (Elfström 1988). Inga fenologiska 
belägg fanns tillgängliga för 20 år sedan, men 
mycket av de senaste årens intensiva debatter 
om klimatförändringar och deras effekter var 
kända redan då.
Jag hoppas att jag med denna artikel kan inspi-
rera er läsare till att fortsätta rapporteringen till 
Artportalen. Det är viktigt att även rapportera in 
vanliga arter så att forskarna kan använda infor-
mationen för att studera till exempel fenologiska 
trender.

Fig. 5. Fenologiskt diagram över förekomst 
av Cantharellus cibarius (kantarell) 1980 
–2006 i Västra Götaland. Senaste och tidi-
gaste fynduppgiften för varje år har marke-
rats med en egen symbol samt trendlinjen 
för dessa.

Fig. 6. Fenologiskt diagram över 
förekomsten av Marasmius oreades 
(nejlikbrosking) 1980–2006 i Västra 
Götaland.



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008) 119

Tack
Jag har valt att använda mig av Leif och Anita 
Stridvalls fynduppgifter för att studera fenologin 
i Västra Götaland för några utvalda arter. Leif 
och Anita har varit flitiga i fält under 30 års tid. 
Allt är dessutom mycket noggrant dokumenterat 
och har gjorts tillgängligt via Internet. Det har 
varit en förutsättning för detta arbete och för 
att kunna göra en så bra statistisk analys som 
möjligt.
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Inledning
”Våra bästa Matsvampar” heter en liten skrift 
som kom ut 1867 på initiativ av Kongliga 
Patriotiska Sällskapet. En underrubrik upplyser 
om att det är en kortfattad anvisning till de i vårt 
land förekommande mest matnyttiga ”svam-
parnes igenkännande och användning”. Häftet 
som är på sexton sidor plus en färgplansch 
av J. W. Smitt är indelat i Förord, Inledning, 
Försiktighetsmått, Användningen af svampar 
och beskrivning av de avbildade svamparna.
Texten är skriven av Kongl. Patriotiska 
Sällskapets sekreterare N. J. Andersson.
Namnen på svamparna, både svenska och veten-
skapliga skiljer sig från dagens, men det är rela-
tivt lätt att se vilka arter som avses.

Förordet lyder i sin helhet:
”Kongl. Patriotiska Sällskapet, som har till syf-
temål icke allenast att genom belöningar upp-
muntra medborgerliga dygder och trogen tjänst, 
utan ock att lemna understöd åt personer, som 
lidit oförvållad brandskada, hemgifter åt obe-
medlade flickor av arbetsklassen, stipendier åt 
yrkesidkare till utrikes samt premier åt hoppgif-
vande ynglingar vid de tekniska läroverken, har 
jemväl, under de senaste åren, af sina tillgångar 
anvisat medel till utdelande af sockenbibliothe-
ker och till utgifvande af sådane till detsamma 
inlemnade, godkända skrifter, som afse nyttiga 
kunskapers spridande uti fäderneslandet. För 
innevarande år har detsamma sålunda anslagit 
en summa af 1,500 R:dr till utgifvandet af detta 

lilla arbete öfver våra bästa matsvampar, som 
undertecknad sammanfattat hufvudsakligen med 
ledning af det stora verk öfver ”Skandinaviens 
ätliga och giftiga svampar”, vilket nyligen full-
bordats af Professor Elias Fries i Uppsala, 
samt det mindre arbete öfver ”Skandinaviens 
förnämsta ätliga och giftiga svampar” (med stor 
plansch), som utgifvits av Hr J. W. Smitt, hvilka 
båda arbeten, af ojämförligt större förtjenst 
än något annat hittills publiceradt öfver dessa 
växter, dock genom sin dyrhet knappast kunna 
bana sig väg till hvarje hushåll på landsbygden, 
ehuru man ej nog kan lägga förmögnare perso-
ner på hjärtat att anskaffa sig Fries’ praktverk, 
och önska hvarje folkskola att på väggen hafva 
den af Smitt utgifne planschen. För de medel, 
som Kgl. Patriotiska Sällskapet anvisat till dessa 
blads tryckande och åtföljande planschs för-
färdigande, skola 10,000 exemplar häraf kost-
nadsfritt till rikets folkskolor utdelas, hvarjemte 
förläggaren förbundit sig att hålla arbetet i bok-
handeln tillgängligt för 25 öre exemplaret. Att 
texten är så kortfattad och figurerna framställa 
svaparna blott i fjärdedelen af deras naturliga 
storlek har måst betingas utaf afsigten att lemna 
ett arbete, som genom sitt ringa pris kunde 
blifva allmännare tillgängligt.
Måtte detta ock så blifva, och måtte rätt mycket 
gagn deraf härflyta!”

Kongliga Patriotiska Sällskapet
Svenska Patriotiska Sällskapet till konsters, 
slöjders och rikets näringars uppmuntran 
bildades 1766. År 1772 utfärdades kunglig 

Våra bästa Matsvampar
 ARNE RYBERG

Abstract
A 19th-century booklet on edible fungi – a short presentation.
“Våra bästa Matsvampar” (Our best mushrooms) is a booklet issued in Sweden by the 
Kongliga Patriotiska Sällskapet (Royal Patriotic Society) in 1867. It was written by the 
society´s secretary N. J. Andersson and contained 16 pages and a plate depicting edible fungi. 
The booklet was issued and distributed with the purpose of persuading the Swedish people 
of the economic importance of fungi as nourishment. 29 species were presented along with 
advice for picking and preservation.   

  
Svensk Mykologisk Tidskrift 29 (3):120–125, 2008

  
BÖCKER



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  29:3 (2008) 121

stadfästelse av Sällskapets grundregler varefter 
Sällskapet kallades Kongliga Svenska Patriotiska 
Sällskapet för att från och med 1775 kalla sig 
enbart Kongliga Patriotiska Sällskapet. Redan 
från starten 1766 utgav Sällskapet månatligen 
Hushållningsjournalen i syfte att till en större all-
mänhet sprida kunskap om nya rön. Utgivningen 
upphörde 1813 då Lantbruksakademin tillkom 
och började ge ut sina annaler. År 1802 fick 
Sällskapet Kungl. Maj:ts tillstånd att dela ut 
medaljer, vilket de fortfarande gör för bl. a. 
långvarig gagnande tjänst och för långvarig upp-
skattad arbetsinsats. Dessutom delar Sällskapet 
via understödsfonden ut bidrag till stöd för 
forskning, utbildning och sociala ändamål.

Våra bästa matsvampar
I bokens inledning propageras intensivt för 
användandet av svamp som föda. Det betonas att 
den är gratis och att den på andra håll i världen 
betraktas som en delikatess. Författaren påpe-
kar också de svårigheter som finns i vårt land 
att odla de matvaror som behövs, och betonar 
svamparnas värde som ersättning. Inledningen i 
sin helhet lyder som följer:

”Det finnes, som alla utan tvivfel känna, på 
jorden så yppiga länder, att naturen där i 
öfverflöd erbjuder åt människan allehanda 
läckra och närande frukter; och föga arbete 
behöfver hon använda för att plocka eller 
tillreda dem. Men på andra ställen är 
ingalunda jorden så givande, att den själv-
mant framalstrar våra näringsmedel; med 
omsorgsfull möda vi där bearbeta mar-
ken, beså den med frön till matväxter, 
och ställa så till, att vi ändtligen kunna 
väl inberga dess skördar för att få äta 
vårt bröd, förvärfvadt i anletes svett. 
Detta är icke något ondt. Tvärtom! 
Det befordrar vår omtänksamhet och 
frammanar vår kraft, det orsakar 
kroppens och själens helsa, och 
detta arbete är det, som skapar 
sann lycka och ära.
Men värre är det i andra länder, 
der stundom eller ofta arbetet 
tyckes icke få någon lön alls, der 

åkermannen ej ser några skördar mogna på sina 
tegar, utan der en ogynnsam väderlek eller en 
oländig mark år efter år tillintetgör och dödar 
odlarens hopp om en knapp bärgning.
Uti det land der vi bo, uti vårt Sverige, finnes 
det delar, särdeles högt upp mot norden eller 
i de bergiga skogsbygderna, der åkerbruket ej 
godt bär sig, der folket ofta icke har annat att 
lifnära sig med under de långa vintrar, som följa 
på de tunga missväxtåren, än att gnaga barken 
på träden och hacka sönder bergens mossa och 
skogens löf och koka dem i vatten för att stilla 
sin hunger med, der ålderstigna personer och 
små barn verkligen svälta ihjel af fullkomlig 
brist på sund och närande föda, och der ännu 
oftare kreaturen stupat, emedan det fattiga folket 
ej ägt det ringaste att gifva dem.
Frambringar då jorden äfven i dessa delar af 
vårt land af sig sjelf alldeles intet, som åtmins-
tone i sådana hårda år kan användas till att 

stilla hungern med?
Jo, den alstrar ymnigare än mång-

enstädes annars i världen 
ett slags växter, 

s o m 
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kallas svampar, som väl alla känna till namnet, 
men få till gagnet, mot hvilka somliga hafva 
stora fördomar, och som af de flesta anses 
odugliga eller skadliga, men hvaraf vissa dock 
kunna, om de rätt användas, bli medel till rädd-
ning från hunger och elände.
För ungefär 100 år sedan sökte en af vårt 
fosterlands ädlaste och nyttigaste män, Jonas 
Alströmer, här införa odlingen och bruket av 
potatis. Det mötte genast öfverallt stort mot-
stånd; de gamle funno nyheten obehöflig och 
växten osmaklig, ja skadlig. Men småningom 
öfvertygades de unge om denna plantas gag-
nelighet som födoämne, och ehuru det dröjde 
ganska länge, innan potatis blef en folkspis, 
så hafva vi dock upplefvat det, att, sedan den 
hit infördes, aldrig någon allmän eller större 
hungersnöd, som ofta tillförne, härjat våra 
bygder, men väl att, när potatisen ej slår bra till 
eller rötsjukdomar förstöra densamma, då lida 
åtminstone de fattigaste folkklasserna kännbar 
nöd derföre, att deras vanligaste föda blir dyrare 
och svårare att erhålla.
Så är det ock med svamparne; Förgäfves har 
man kännt, att åtskilliga af dessa växter i alla 
tider varit ansedda som stora läckerheter, att 
ännu i dag många säljas till högt pris och anrät-
tas på de rikas yppiga bord, och att det finnes 
folkslag i vår verldsdel, som hufvudsakligen 
hemta sin föda af svampar; förgäfves har man 
med oemotsägliga erfarenhetsrön bevisat, att 
det i själva verket ej finnes några växter, som till-
följe af sin sammansättning innehålla så mycket 
närande ämnen som dessa, och att de svampar, 
som man ansett giftiga, lätt kunna igenkännas 
eller genom lämplig behandling göras oskad-
liga; förgäfves har man genom talrika skrifter 
– hvaribland de allravigtigaste äro de, som 
utgivits af den störste Svamkännare, vår ädle 
och ryktbare Elias Fries i Upsala – sökt meddela 
insigt om nyttan af svamparnes användande och 
sätten att taga reda på och begagna dem; ännu 
i dag tillåta vi en oberäknelig nationalrikedom 
ruttna ned på vår jord och i våra skogar genom 
att icke taga de växande mat-svamparna till 
vara, och det år, som nyss förflutet, har nogsamt 
visat oss, huru hungersnöden i våra obygder 
högt kallar på en ej blott tillfällig, men ständigt 
och lätt tillgänglig bot för tusendes lidanden, 
hvilka kunde bättre lifnära sig, om de visste att 
uppskatta svamparne som födoämne.

Hvilken godhet och vishet uppenbarar ej 
Skaparen för oss deruti, att Han låtit just vårt 
fattiga land i så utomordentlig stor ymnighet 
frambringa dessa nyttiga växter, och att Han 
låter dem ymnigast framspira ur jordens sköte 
just de år, då väderleken är mest hinderlig för 
skördarnes mognad och inbärgande! 
Skola vi ej akta på denna vishet och vara tack-
samma för denna godhet? – Jo! vi böra hvar och 
en i sin stad, lära oss att rätt känna och mycket 
använda svamparne; vi böra genom exempel 
uppmuntra till förtärandet af en så sund föda.
Vi ega i vårt land visst ett par tusende olika slag 
svampar; många af dessa äro helt säkert goda 
och närande, åtskilliga duga knappast, och vissa 
hafva blivit ansedde som skadliga eller rent af 
giftiga. Då det blir fråga om att till födoämne 
insamla svampar, är det derföre af stor vigt att 
endast bry sig om några få sorter och blott såda-
na, endast sådana, som man med full visshet 
vet vara gagneliga. Alla de svamparter, som vi 
på den bifogade planchen afbildat och härefter 
skola beskriva, äro goda och användbara, om 
ock åtskilliga af dem ej förekomma i stor ymnig-
het; men för att undvika hvarje möjligt misstag 
eller olägenhet af svamparnes begagnande, 
böra i alla händelser noga vidtagas följande.”

Jämförelsen med införandet av potatisen visar 
att man verkligen trodde på svampar som ett 
viktigt livsmedel. Missväxt och därmed svält 
och nödår var ju inte helt ovanliga under mit-
ten av artonhundratalet och emigrationen till i 
första hand Amerika var ju som störst vid den 
här tiden. Alla möjligheter till att den fattigaste 
delen av befolkningen också skulle kunna leva 
drägligt togs till vara. Efter Fries arbeten såg 
man svamparna som en möjlighet.
I avsnittet ”Försiktighetsmått” ges dels råd 
om sättet att samla in svampar och dels hur de 
skall rensas och tillagas. Många av råden är inte 
aktuella med dagens kunskaper. Andra råd berör 
sådant som kanske borde uppmärksammas mer 
än vad många av dagens matsvampsplockare 
gör. Man påpekar också att svamp är färskvara 
och bör användas samma dag man plockat den.

”Svamparne böra insamlas i klart och torrt 
väder, sedan daggen gått af marken, och ej upp-
ryckas med händerna, utan afskäras med kniv, 
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så att jord och smuts ej må medfölja. De äldre, 
som fått sin hatt fullt utvecklad, och som ofta äro 
angripna af mask, tagas icke; äfvenledes undvi-
kas de, som hava vidrig lukt, (men de, som lukta 
lök, äro oftast särdeles användbara).
Fröredningen på svamphattens undre sida (skif-
vorna, taggarna eller piporna under hatten) 
bortrensas och huden afdragas före användan-
det; derefter sköljas svamparne i vatten eller 
uppkokas i salt vatten, som bortslås, och sköljas 
ånyo derpå (i ättika om man vill vara bestämdt 
säker på deras användbarhet). 
De svampar, som förtäras färska, eller kokas för 
att gömmas, böra användas straxt de blivit ren-
sade, Emedan de eljest vanligen ruttna. Kokta 
svampar böra förtäras inom några timmar efter 
tillagningen, annars mögla de lätt”.

Här finns många goda råd, men också en hel del 
tvivelaktiga. Hur många som verkligen plockade 
svamp efter att ha läst denna skrift är omöjligt 
att veta och likaså om de förgiftningar som 
eventuellt blev följden.

I avsnittet ”Användningen av svampar” beskrivs 
de 29 svampar som återfinns på häftets färg-
plansch. Där ges även råd om hur man använder 
och anrättar de olika arterna. 

”Några (t. ex. Milda brötlingen, Fårtickan, Blom-
kålssvampen, Fingersvampen, Champin-jonen, 
Kantarellen, Rördopparne, Vaxskiflingarne m. 
fl. kunna ätas alldeles råa, sådana de uppsamlas 
från marken. Med bröd och friskt vatten blifva 
dessa ett sundt näringsmedel, och många säga 
sig hafva funnit, att svamparne genom kokning 
förlora sin naturliga smak och en del av sina 
goda egenskaper. Är man dock ej fullt viss på 
svampens godhet, bör man ej nånsin förtära 
den rå.
Flertalet af menniskor torde dock föredraga att 
förtära svampar tillagade. Enklast tillvägagår 
man dervid så, att sedan svamparne blifvit ren-
sade och sköljda samt skurna i tunna skivor, de 
(antingen utan all tillblandning eller och med 
tillsats af något smör och peppar) ej mera än en 
fjerdedels timma rostas på halster öfver sakta 
eld. De kunna och knådas till en deg och bakas 
som bröd, eller och stufvas med mjölk och eller 
grädda samt något smör, peppar, salt och per-

silja, lök och andra kryddor: kokta i vatten med 
salt, peppar och några andra kryddor, antingen 
ensamt för sig eller tillsammans med potatis, 
kål, ärtor och dylikt, ersätta de kött och gifva 
åt varje soppa en god och kraftig smak. Man 
iakttager likväl härvid alltid: att rensa svam-
parne och lägga dem i friskt vatten helst med 
litet koksalt eller ättika, att ej koka eller steka 
dem för länge, att så sällan man kan äta dem 
utan kryddor, som i allmänhet göra svamparne 
lättsmältare, samt att aldrig tillreda mera, än 
som kan förtäras i ett mål. Recepter för finare 
tillredningssätt af svampar må läckermunnar 
söka i arbeten, enkom skrifna för dem.”

Kapitlet avslutas med följande rader:

”Som förut blifvit sagt finnes det i vårt land 
både många flera svampar, som godt duga till 
mat och andra, som man noga bör akta sig för 
att begagna. Men lärer man sig att väl igen-
känna och rätt använda bara några av de större 
och matdrygaste av dem, som här afbildats och 
beskrifvits, så är det nog. Man har då aldrig att 
befara att må illa af denna mat; och då vi veta, 
att folket i andra länder förtär nästan alla slags 
svampar utan att någonsin ha men deraf, så 
kunna vi godt rekommendera denna föda såsom 
helsosam. Skulle genom något misstag vid svam-
parnes ätande illamående uppstå, fördrives det 
lätt derigenom, att man lagar att man får kräkas 
upp dem. 
Och måtte nu denna lilla skrift af rätt många 
begagnas! Måtte folkskollärare allestädes verka 
hos det uppväxande slägtet, att det fäster upp-
märksamhet vid och fattar tycke för bruket av 
våra matsvampar; måtte upplysta och bättre 
lottade personer hvar i sin stad genom lära och 
godt föredöme föregå med nit att utrota gamla, 
dumma och ogrundade fördomar mot dessa 
växters bruk och grunda den öfvertygelsen hos 
vårt folk, att Sverige är rikt på näringsämnen 
uti de matsvampar, som vår fosterjord nästan 
allestädes till vår nytta frambjuder.”

1867 satsade Kongl. Patriotiska Sällskapet 1500 
riksdaler för framställningen av ”Våra bästa 
Mat-svampar”. Om man med hjälp av SCB:s 
levnadskostnadsindex räknar om denna summa 
till dagens kostnadsläge skulle man hamna på 
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ca 75000 kronor. Nyligen har ett tryckeri lämnat 
en preliminär offert för nytryckning av skriften 
på 8:50 kr/st. Offerten skulle då gälla en upplaga 
av 10 000 ex, d.v.s.  säga exakt samma antal 
som trycktes 1867. Totalt skulle man således 
hamna på 85 000 kronor vilket ju ungefär mot-
svarar uppräkningen till dagens kostnadsläge. 
Styckpriset från 1867 var 25 öre och var för-
modligen subventionerat.

Arne Ryberg
Boafallsvägen 10
293 72 Jämshög

arne@iosoft.se
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RÄTTELSER
I SMT 28(3) 2007 finns en artikel om granatskivlingen. På sidorna 14 och 15 diskuterades Fries 
måttangivelser för svampen. Fotens bredd angavs till 1 linea, vilket motsvarade ett “streck”. 
Vidare antyddes att måttet hade koppling till ett streck ritat med dåtidens skrivdon. Sanningen är 
emellertid den att begreppet linje var ett gammalt svenskt mått.  1 fot delade man upp i 12 delar 
där varje del var 1 tum. Vidare delade man upp 1 tum i 12 delar där varje del var 1 linje.

I SMT 29(2) 2008 berättades i en notis att Siw Muskos skulle vara upphovsman till SMF:s 
logotype. Så är dock inte fallet. Siw har hört av sig och berättat att hon på sin tid ritade ordet 
”Jordstjärnan” på titelsidan av föreningens tidskrift men att jordstjärnelogotypen skapades av Sid 
Jansson på uppdrag av Bengt Sändh, en av föreningens grundare.

Redaktionen... 

...har efterlyst vackra svampbilder. 
Anders Malkom Jonegård i Älmhult har hör-
sammat denna vädjan och skickat in foton 
på några vedlevande skivlingar. Redaktionen 
tackar och publicerar nedan en av Anders 
svampar.  

Fjällig tofsskivling (Pholiota squarrosa). Småland, 
Växjö, Sirkön, på bok, 2007-10-07. Foto A. M. 
Jonegård.
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Klas Jaederfeldt: Svampboken – 161 
svampar i skog och mark. 
Ica Bokförlag, 2008. ISBN 978-91-534-2782-7.

Klas Jaederfeldt har 
kommit ut med en 
svampbok som behand-
lar 161 svamparter 
med beskrivningar och 
foton. I bokens inled-
ningskapitel ”Läs detta 
först” fi nns en översikt-
lig beskrivning av vad 
svamp är, hur de lever 
och en samling matnyt-
tiga tips om hur man 

plockar och behandlar svamp på rätt sätt. Förfat-
taren föreslår i boken att man skall prova en del 
svamparter ”som man i annan litteratur avråds 
från att äta.” Det handlar om arter som författar-
en själv ätit och inte mått illa av. ”Det värsta som 
kan hända är att du får tillbringa natten på toa-
letten, men oftast inte”, menar han. Beträffande 
giftchampinjonen (karbolchampinjon) skriver 
han i bokens artdel att detta är en svamp som han 
ännu inte vågat proväta. Om rättikmusseronen, 
vars matvärde är tvivelaktigt, sägs att ”man bör 
låta den stå kvar i naturen även om den kanske 
inte är särskilt giftig”. Jaederfeldt anser vidare 
att senare års larmrapporter om en del svampar 
nog grundar sig på felaktiga uppgifter och att 
många förgiftningsfall hänför sig till felaktigt 
bestämda eller felaktigt hanterade svampar. 
I bokens artdel presenteras svamparter i ord och 
bild (foton av författaren). 
Stensoppsgruppen (Boletus sect. Boletus) re-
presenteras av Boletus reticulatus (fi nluden 
stensopp), B. pinicola (rödbrun stensopp), B. 
edulis (Karljohan, stensopp) och B. betulicola 
(björkens karljohan, ”björkkalle”). Den sist-
nämnda har enligt de senaste forskningsrönen 
slagits samman med vanlig stensopp som anses 
vara en morfologiskt variabel art med ett brett 
spektrum av mykorrhizapartners. Den rödbruna 
stensoppen bör enligt Funga Nordica heta B. pi-
nophilus istället för B. pinicola.

I släktet Xerocomus tas en art upp (X. subtomen-
tosus) med noteringen att den ”enligt ryktet” 
kommer att delas upp i fl era arter. Att så redan 
har skett framgår bl. a. av en artikel av Andy 
Taylor och Ursula Eberhardt i SMT 27(3) och i 
Funga Nordica. 
Bland spindelskivlingarna presenteras Cortina-
rius triumphans som en ”toppensvamp att äta”, 
C. camphoratus och C. traganus som oätliga, 
C. orellanus som dödligt giftig och C. rubellus 
som giftig. Beträffande C. rubellus hade man 
nog önskat sig kompletterande uppgifter i texten 
om att även denna art faktiskt är dödligt giftig. 
En sammanfattning av förgiftningssymtom och 
handfasta råd om vad man gör om man misstän-
ker att man ätit giftig svamp hade kanske platsat 
i inledningskapitlet. 
För en del svampar nämns att de är karaktäris-
tiska i ovanliga och hotade skogsmiljöer. Det är 
trevligt att även sådana aspekter lyfts fram i en 
bok med matsvampplockaren som så tydlig mål-
grupp. Även kuriosa kring t. ex. fnöskticka och 
bombmurkla är trevlig läsning. I slutet av boken 
fi nns ett illustrerat avsnitt om svampar som kan 
användas till färgning av garn.

Sammanfattningsvis kan sägas att Jaederfeldt 
har en tämligen liberal hållning till svampars 
matvärde men han påpekar vist nog fl era gånger 
att han skriver utifrån sina egna erfarenheter. 
”Alla har sin egen mage och vet vad den tål eller 
inte”. Han skriver med en mycket personlig, 
nästan talspråklig stil vilket gör boken till trevlig 
och underhållande lektyr, men den svampplock-
ande läsaren måste manas till försiktighet med 
några av Jaederfeldts matsvampar och gärna 
konsultera fl era moderna svampböcker innan 
svampmåltiden anrättas!  

Mikael Jeppson

Klas Jaederfeldt har 
kommit ut med en 
svampbok som behand-
lar 161 svamparter 
med beskrivningar och 
foton. I bokens inled-
ningskapitel ”Läs detta 
först” fi nns en översikt-
lig beskrivning av vad 
svamp är, hur de lever 
och en samling matnyt-
tiga tips om hur man 
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