Svensk Mykologisk
Tidskrift

Volym 32 · nummer 2 · 2011

Styrelse

Revisorer

Ellen Larsson
ordförande
Kullingsbergsvägen 12, 441 43 ALINGSÅS
070-2641515
ellen.larsson@dpes.gu.se

Herbert Kaufmann
Sofiebergsvägen 6, 702 29 ÖREBRO
019-146194

Kill Persson
vice ordförande
Mastens väg 18, 310 41 GULLBRANDSTORP
035-594 63
kill.persson@telia.com
Gunilla Hederås
kassör
Tyringegatan 21, 252 76 HELSINGBORG
042-140391
Anita Stridvall
sekreterare
Lextorpsvägen 655, 46164 TROLLHÄTTAN
0520-72650
anita@stridvall.se
Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4, 461 35 TROLLHÄTTAN
0520-82910
jeppson@svampar.se
Jan Nilsson
Smeberg 2, 457 50 BULLAREN
0525-20972
janne@sagenilerdal.se

Bernt Linton
Blåklintstigen 6, 137 36 VÄSTERHANINGE
08-50027493
Carina Jutbo
Tallvägen 9 A, 854 66 SUNDSVALL
060-569235
carina.jutbo@miun.se
Lars Ljungberg
Löpargatan 84, 722 41 VÄSTERÅS
021-330608

Valberedning
Stig Jacobsson
Flöjtgatan 21, 451 39 VÄSTRA FRÖLUNDA
031-7090710
Siw Muskos
Klövervägen 13, 864 32 MATFORS
060-24020

Michael Krikorev
Kyrkvärdsvägen 37, 147 62 UTTRAN
08-53038605
micke@svampguiden.com

www.svampar.se

Svensk Mykologisk Tidskrift
inkluderar tidigare:

www.svampar.se
Svensk Mykologisk Tidskrift

Sveriges Mykologiska Förening

Tidskriften publicerar originalartiklar med svampanknytning och med svenskt och nordeuropeiskt
intresse. Tidskriften utkommer med fyra nummer
per år och ägs av Sveriges Mykologiska Förening.
Instruktioner till författare finns på SMF:s hemsida
www.svampar..se. Tidskrift erhålls genom medlemskap i SMF.

Föreningen verkar för
- en bättre kännedom om Sveriges svampar och
svampars roll i naturen
- skydd av naturen och att svampplockning och annat
uppträdande i skog och mark sker under iakttagande
av gällande lagar
- att kontakter mellan lokala svampföreningar och
svampintresserade i landet underlättas
- att kontakt upprätthålls med mykologiska föreningar
i grannländer
- en samverkan med mykologisk forskning och vetenskap.

Redaktion
Redaktör och ansvarig utgivare
Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4,
461 35 TROLLHÄTTAN
0520-82910
jeppson@svampar.se
Hjalmar Croneborg
Mattsarve Gammelgarn
620 16 LJUGARN
018-672557
hjalmar.croneborg@artdata.slu.se
Jan Nilsson
Smeberg 2
457 50 BULLAREN
0525-20972
janne@sagenilerdal.se
Äldre nummer av Svensk Mykologisk Tidskrift (inkl.
JORDSTJÄRNAN) finns på en CD som kan beställas
från SMF.
Previous issues of Svensk Mykologisk Tidskrift (incl.
JORDSTJÄRNAN) are available on a CD which can
be ordered from SMF.

Medlemskap erhålles genom insättning av medlemsavgiften på föreningens bankgiro
5388-7733 eller plusgiro 443 92 02-5.
Medlemsavgiften för 2011 är:
• 250:- för medlemmar bosatta i Sverige
• 300:- för medlemmar bosatta utanför Sverige
• 125:- (halv avgift) för studerande medlemmar
bosatta i Sverige (maximalt under 5 år)
• 50:- för familjemedlemmar (erhåller ej SMT)
Subscriptions from abroad are welcome. Payments
for 2011 (SEK 300.-) can be made to our bank account:
IBAN: SE6180000835190038262804
BIC/SWIFT: SWEDSESS
Sveriges Mykologiska Förening
Institutionen för växt- och miljövetenskaper
Göteborgs universitet
Box 461
405 30 Göteborg
www.svampar.se

Omslagsbild
Streckvaxskivling (Hygrophorus atramentosus). Uppland, Edsbro sn. Bränntorpets NR. 2008-09-30. Foto M. Krikorev.

I detta nummer
2

6
9
15
17

Svamppresentationer
Grynknölfoting Squamanita paradoxa,
en sällsynt svamp på Malmbackarna i
Värmland
Frida Turander
Tickor i Råbäcks Munkängar
Jörgen Jeppson
Klubbdynor i Sverige - en blev fyra
Michael Krikorev & Björn Nordén
Hypocrea seppoi i Sverige
Eva Olsson, Ove E. Eriksson & Anders Delin
Trollhandsjakt i Skåne
Jan Svensson

Projekt Vaxvakt
20		Projekt Vaxvakt
Ellen Larsson
22 Upprop om skogsvaxskivlingar
Ellen Larsson & Katriina Bendiksen

nr 2 2011
33 Göteborgs svampklubb
Mikael Jeppson
34 Svampkonsulenternas Riksförbund
Per-Axel Karlsson
35 Östersunds Mykologiska Förening
Karin Kellström
37 Puggehatten – Skånes Mykologiska
förening
Joachim Krumlinde
39 Svampkonsulent Norr
Stig Norell
41 Fredriksdal Muséer och
Trädgårdar i Helsingborg
Cecilia Wånge & Karin Hjelmér
Konferenser
43 Hotad biologisk mångfald i skog

	Ascomycet-Nytt
23 Ascomycet-Nytt 4
Ove E. Eriksson
	Minnesord
28 Jan Vesterholt 1954 – 2011
Henning Knudsen
29 Jan Vesterholt - vän och skicklig
mykolog
Jan-Olov Tedebrand
Svensk Mykologi
30 Mykologi i Sverige 2011 – del 1
30 Stockholms svampvänner
Mattias Andersson
32 Svampklubben Mandelriskan
Klas Jaederfeldt

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 32:2 (2011)

Hygrophorus agathosmus (doftvaxskivling). Akvarell
av Erhard Ludwig.
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Grynknölfoting Squamanita paradoxa,
en sällsynt svamp på Malmbackarna i Värmland
Frida Turander
Abstract

Squamanita paradoxa, a rare fungus found on a new locality in Värmland (South
Central Sweden).
Squamanita paradoxa is rare and red-listed in Sweden and has been recorded from only 13 sites.
The author reports recent findings in the province of Värmland (South Central Sweden) where
it was met with on pastures and meadows in 2009 and 2010. The fruiting bodies of Squamanita
paradoxa emerge from the deformed fruiting bodies of its host fungus Cystoderma amianthinum.
Photos of habitus and a list of all Swedish finds to date are provided.

Inledning

Hösten 2009 hade jag mitt första möte med den
spännande grynknölfotingen (Squamanita paradoxa). När jag först upptäckte den kunde jag inte
placera den så jag plockade med ett exemplar.
Jag hade ett svagt minne av att jag hade läst om
denna svamp och att fyndet var spännande men
det ”klickade inte igång” genast. När jag kommit
hem började jag leta i litteraturen och jag började
förstå att det troligtvis var något riktigt spännande
jag träffat på. Det kunde inte vara något annat än
Squamantita paradoxa, en liten hattsvamp som
parasiterar på ockragul grynskivling (Cystoderma
amianthinum) (fig. 1, 2). Senare har jag sett den
många gånger här i Malmbackarna, där den växer
rikligt i slåtterängar och betesmarker Jag har hittills räknat minst 14 olika mycel. När man väl har
lärt sig att hitta den är den inte alls svår att upptäcka. Det är bara att hålla ögonen öppna så fort
man ser dess värdsvamp, den ockragula grynskivlingen. Under 2009 och 2010 har grynknölfotingen börjat visa sig i mitten av september på
den värmländska lokalen på Malmbackarna. Då
har dess värdsvamp redan varit synlig i någon
vecka. Vid alla mina fynd har ockragul grynskivling vuxit i grynknölfotingens omedelbara närhet.
I ett fall uppträdde den i en häxring av grynskivling, där några av grynskivlingens fruktkroppar
var albinoformer
2

Mykoparasitism

Under två år har jag haft möjlighet att följa utvecklingen av mer än 100 fruktkroppar av
grynknölfotingen. Till en början ser de deformerade värdsvamparna endast ut som små knölar som
efterhand växer sig högre och långsamt spricker
upp i toppen varvid grynknölfotingens fruktkropp
kommer fram. Det är därför man kan se så kallade
velumrester på hatten på den färdigutvecklade
grynknölfotingen. Stridvall & Stridvall (1994)
diskuterade att ockragul grynskivling skulle
kunna vara värdsvamp för grynknölfotingen,
vars fruktkroppsförstadium i så fall skulle bestå
av den deformerade värdsvampen. Att så är fallet
framgår tydligt av fig. 3. Nyligen har man med
hjälp av DNA-undersökningar kunnat bekräfta att
det handlar om någon form av parasitiskt förhållande mellan Cystoderma amianthinum och S.
paradoxa (Matheny & Griffith 2010).
Grynknölfotingens hatt har vanligtvis varit 2 cm
i diameter men jag har sett färdigutvecklade exemplar som mätt ända upp till 5 cm. Då hatten
varit som störst har även foten varit grövre hos
både värdsvampen och grynknölfotingen.

Förekomst i Sverige

Grynknölfotingen upptäcktes i Sverige först
i början av 1990-talet. Stridvall & Stridvall
(1994) beskriver det första fyndet och presenterSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 32:2 (2011)

Svamppresentation

Fig. 1. Squamanita paradoxa (grynknölfoting). Värmland, Gustav Adolf, Malmbackarna, 2010-09-16.
Foto Frida Turander.

Fig. 2. Squamanita paradoxa (grynknölfoting) och Cystoderma amianthinum (ockragul grynskivling). Värmland, Gustav
Adolf, Malmbackarna, 2009-09-23. Foto Frida Turander.
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Fig. 3 Squamanita paradoxa (grynknölfoting) i olika utvecklingsstadier. A. Unga deformerade fruktkroppar av Cystoderma amianthinum (ockragul grynskivling), 2010-09-18. B & C. Knölfotingen börjar tränga fram, 2010-09-20 &
09-22. Värmland, Gustav Adolf, Malmbackarna. Foto Frida Turander.
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ar även andra arter i släktet Squamanita. Varför
grynknölskivlingen är så sällsynt när dess värdsvamp är så vanlig är ett mysterium som ännu
inte är löst. Den är inte så svår att få syn på men är
ändå mycket sällan rapporterad. En genomgång
av data på internet (Artportalen [www.artportalen.se], Fungus info [http://fungus.dataservice.
se/] m.fl.) ger endast 13 svenska fynd (se lista
nedan). Möjligen innebär det faktum att den är
tämligen okänd för de flesta att den lätt förbises.
Den är under alla omständigheter säkerligen en
mycket ovanlig svamp som liksom många andra
svampar i det äldre jordbrukslandskapet är hotad
på grund av upphörd hävd, igenväxning, igenplantering och förhöjda kvävenivåer i marken. I
2010 års rödlista (Gärdenfors 2010) är den klassad som sårbar (VU).

Kända fyndplatser

Blekinge. Bräkne-Hoby, Järnavik, SMF:s
mykologivecka 2003 (Ryberg 2004, 2007).
Dalarna. Mockfjärd, Bastberget 1998-08-27,
A. Janols 98051 (Skogsriskan; foto: www.algonet.se/~skogsris/bilder/img0062.html)
Jämtland. Hällesjö, Hoo, 1993-08-09, H.
Marklund (GB; AP).
Närke. Ödeby, Djupadal, 2010-09-07, H.
Kaufmann (S; AP).
Södermanland. Björnlunda, Näsberget, 1998,
H. Rydberg (S; AP); Tumba, Himmelsboda,
1998-08-10, E. Malm (S; FI).
Uppland. Husby-Långhundra, Hönsgärde,
2004-09-24, J. Santos (S; AP); Estuna, Färsna
gård, 2006-10-28, M. Krikorev (AP).
Värmland. Gustav Adolf, Malmbackarna,
2009 - 2010, F. Turander (S; AP).
Västergötland. Dalum, Skogen ONO, 199008-31, R.-G. Carlsson (UPS; AP); granskog
öster om Skogen, 2004-09-17, E. Liljewall (AP);
Trollhättan, Kronogården, Hasselkullegatan,
1992-09-17, L. Stridvall, A, Stridvall, J. Olsson
(GB; AP), 1992-10-05, J. Olsson (AP).
Öland. Torslunda, Tveta OSO, S om Tvetabäcken, 1996-09-19, K. Soop (KS-AA19; Brandrud m. fl. 1996; FI).
Östergötland. Asby, Marek V, 1994-09-16, D.
Olofsson (AP).

Om alla dessa lokaler fortfarande är aktuella är
oklart. Så ni som har möjlighet att besöka någon
av växtplatserna och då speciellt de äldre, rapportera gärna era fynd (eller negativa observationer) till Artportalen [www.artportalen.se] för
att vi skall få en så klar bild som möjligt över
artens status i landet.

Tack

Ett extra tack till Irene Andersson som hjälpt
mig vid otaliga tillfällen. Och så ett tack till alla
på Svampguiden [www.svampguiden.com] som
hjälpt mig så många gånger med mina funderingar och er smittsamma glädje till allt som har
med svamp att göra.
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Tickor i Råbäcks Munkängar
Jörgen Jeppson
Abstract

Bracket fungi in Råbäcks Munkängar Nature Reserve.
In mid-July 2010, after a fairly dry and warm period, a visit to the Nature Reserve Munkängarna
(Råbäck, Kinnekulle, West Sweden) was paid. The weather conditions gave little hope for mycological surprises – a supposition that turned out to be completely wrong! Agarics and their close
relatives were of course not present, but very surprisingly some remarkable and uncommon
polypores were found. Aurantioporus croceus, Inonotus dryadeus and Spongipellis spumeus were
among the brackets appearing, making the visit a most enjoyable event.
Den 24 juli 2010 gjorde min fru Signe och jag ett
besök i Råbäcks Munkängar på Kinnekulle (fig.
1). Varma och torra dagar under en tid dessförinnan dämpade vår förväntan om några exceptionella svampfynd, men vi blev glatt överraskade.
Ja, marksvampar fann vi inga, men väl några trevliga och ovanliga tickor.
Växtligheten på marken inne i lummiga lövskogen dominerades av skogsbingeln som stod grön
och fräsch på stora ytor. På andra stora ytor låg
försommarens ramslök helt utslagen med sina
vissna blad som gula slingor på marken. I luften
låg ännu en stark lökdoft kvar. På den gamla eklågan, nära platsen där Råbäcks Pensionat en gång
var beläget, kom årets upplaga av saffransticka
(Aurantioporus croceus; fig. 4). Den har kommit där under många år nu. Dessvärre händer det
ibland att den utsätts för klåfingriga personers
åverkan. Måtte den få vara i fred i år!
Stubben efter eken som förr var värd för ett par
ektickor (Phellinus robustus) bar nu en vacker
gulröd svavelticka (Laetiporus sulphureus; fig.
5). Detta i sig en antydan av vad som med vindens hjälp orsakade trädraset för några år sedan.
Flera strumptickor (Polyporus varius) växte på
en lövträdslåga, belägen på slätmarken nedom
Mörkeklevs grotta. En fullvuxen gråsvart kölsnigel (Limax cinereoniger) tronade på en av
dessas ovansida och gav ytterligare plusvärde
åt svampfyndet. Besöket vid tårtickeeken, åt
Hällekis-hållet till, förnöjde med 7–8 färska
tårtickor (Inonotus dryadeus; fig. 2). Klumpiga,
6

oformliga, ja nästan fula (får man säga så?), men
ack så fascinerande. Blektickan (Haploporus tuberculosus; fig. 3) på sin eklåga passerades vid
vandring mot Emilia Högqvists paviljong för
besök av tidigare års skumtickelokal (Spongipellis spumeus). Förra året sågs inget av denna ticka

Fig.1. Naturreservatet Munkängarna är beläget på platåberget Kinnekulle i Götene kommun i Västergötland.
Mer information finns att få på: [http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/naturreservat/lanets-naturreservat/gotene/munkangarna/Pages/index.aspx].
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Fig. 2.Två av 2010-års fruktkroppar av tårticka (Inonotus dryadeus) i Munkängarna. 2010-07-24. Foto Jörgen Jeppson.

Fig. 3. Blektickans (Haploporus tuberculosus) fleråriga fruktkropp i Munkängarna. 2009-09-07. Foto Jörgen Jeppson.

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 32:2 (2011)
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Fig. 4. Eklågan som i många
år burit fruktkroppar av saffransticka (Aurantioporus croceus). 2010-07-24. Foto Jörgen
Jeppson.

Fig. 5. Stubben efter eken, som
en gång hyste vackra ektickor
(Phellinus robustus), nu med
svavelticka (Laetiporus sulphureus), troligen ekens baneman. 2010-07-24. Foto Jörgen
Jeppson.

på lokalen, men nu kom en ny fruktkropp, ca 2,5
m upp på stammen.
Att uppleva dessa tickor efter att ha kommit hit
utan några större svampförhoppningar gladde oss
då, och i flera dagar efteråt. Kinnekulle i allmänhet och Munkängarna i synnerhet bjuder ofta på
fina upplevelser oavsett årstid och väderlek. Gör
om möjligt ett besök där!

8

Jörgen Jeppson
Hjortmossegatan 123
461 51 Trollhättan
JeppsonJ@spray.se
Jörgen Jeppson, naturintresserad pensionär och
amatörmykolog, som tycker om att med kamerans
hjälp dokumentera företeelser inom svamparnas
ständigt överraskande värld.
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Klubbdynor i Sverige - en blev fyra
Michael Krikorev & Björn Nordén
Abstract

Stipitate species of Hypocrea in Sweden.
The genus Hypocrea contains 75 species in Europe, 21 of which are found in Sweden, forming
expanded, pulvinate or stipitate stromata. Four stipitate species, H. alutacea (syn. Podostroma
alutaceum), H. nybergiana, H. leucopus and H. seppoi, known from Sweden, are described and
illustrated and a field key is provided.

Inledning

Pyrenomyceter (kärnsvampar) är sporsäcksvampar som bildar en typ av fruktkroppar som kallas perithecier. Många arter är små, dåligt kända
och anses ofta svåra, men de arter vars perithecier
är insänkta i stora fruktbäddar (dynsvampar) kan
ofta bestämmas makroskopiskt. Vissa liknar basidsvampar, och de här behandlade arterna kan
förväxlas med klubbsvampar (Clavariadelphus).
På svenska kallas de klubbdynor eftersom deras
fruktbäddar är skaftade. Arterna räknades tidigare
till ett eget släkte, Podostroma, men numera räknas de in i det stora släktet Hypocrea där övriga
arter är små och kuddformiga eller utbredda.
I denna artikel ger vi en presentation av de fyra
i Sverige förekommande klubbdynorna och hur
man skiljer dem åt. Eftersom arterna i komplexet
i viss utsträckning fortfarande sammanblandas
och förväxlas med varandra är kunskapen om de
enskilda arternas ekologi och utbredning i landet
bristfällig. Vi uppmanar därför alla att leta och
rapportera in fynd av dessa ännu dåligt kända arter i Artportalen [www.artportalen.se].

Släktet Hypocrea

Släktet Hypocrea omfattar 75 arter i Europa
(Jaklitsch 2011) varav 21 är kända från Sverige
(Eriksson 2009, 2011). Arterna i släktet bildar utbredda, kuddformiga eller klubblika fruktbäddar,
s.k. stroman, som växer enstaka eller i grupper på
underlaget. Nedsänkta i fruktbädden sitter små
fruktkroppar (perithecier). Peritheciernas mynningar kallas ostioler och är ofta synliga i form av
prickar på fruktbädden (fig. 6b). Fruktbäddarna

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 32:2 (2011)

är vanligen några millimeter till några centimeter
stora. Den största av artena i släktet är guldyna
(H. citrina) som kan bilda närmare en halv meter
stora fruktbäddar. I släktet kan två stora grupper
urskiljas med hjälp av färgen på sporerna. Arterna
i den ena gruppen bildar gröna sporer och i den
andra gruppen bildar arterna genomskinliga och
färglösa (hyalina) sporer. Arterna som behandlas i
den här artikeln hör till den senare gruppen.
Av de fyra skaftade arterna i släktet är Hypocrea
leucopus, H. nybergiana och H. seppoi marklevande och bildar en egen monofyletisk grupp
skild från den vedlevande H. alutacea som har
den oskaftade arten H. minutispora som en av sina
närmsta släktingar (fig.1). H. minutispora uppges
vara en vanlig art som är spridd i Europa, men
den är sällan rapporterad från Sverige. Möjligen
är den spridd även här då den är lätt att förväxla
med röddyna (H. rufa) och kan ligga dold bland
fyndrapporter av denna.
Bestämningsnyckeln och artpresentationerna i
den här artikeln är ett försök att på ett enkelt sätt
använda makrokaraktärer som en vägledning vid
artbestämningen. De främsta källorna är Jaklitsch
(2011), Jaklitsch m.fl. (2008) och Chamberlain

Fig. 1. Släktträd som illustrerar klubbdynornas inbördes
släktskap (Jaklitsch m.fl. 2008, Jaklitsch 2011).

9
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Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 2. Vedklubbdyna (Hypocrea alutacea). På fuktig och murken ved av bok (Fagus). Danmark, JHP-93.048. Foto Jens
H. Petersen/MycoKey.
Fig. 3. Utbredningen hos vedklubbdyna (Hypocrea alutacea). Landskap färgade i grönt visar förekomst enligt Eriksson
(2009). Blå prickar visar fynd efter år 1995, och lilafärgade ringar visar fynd före år 1995 (Artportalen 2011-06-13). Eftersom många av fynden är inrapporterade under namnet Podostroma alutaceum från tiden innan de övriga arterna i
komplexet var kända döljer sig med all sannolikhet även andra arter av klubbdynor bland dessa rapporter.

(2004). Dessa arbeten rekommenderas för en mer
ingående beskrivning av arterna och deras karaktärer.

Vedklubbdyna (Hypocrea alutacea)
- fig. 2, 3

Den enda av klubbdynorna som växer på död ved
och bark. Klubbdyna är det nuvarande svenska
artnamnet som hängt kvar efter synonymiseringen med Podostroma alutaceum. Vi föreslår
ett namnbyte till vedklubbdyna i ett försök att
skingra missuppfattningar och förtydliga skillnaden mellan den gamla och den nuvarande
tolkningen av arten.
Kännetecken
Stroma 0,5–8 cm långt och 0,5–1,8 cm brett.
Fruktbädden är blekgul till gyllengul, ibland blekt
gulbrun till gråbrun. Peritheciernas mynningar
(ostiolerna) har en gulbrun och något mörkare
färgton jämfört med omgivande fruktbädd. Skaftet är vitaktigt till beigefärgat och utgör vanligen
mindre än halva längden av stromat. Sporer två10

celliga, övre cell närmast klotrund till kilformad,
3,3–4,0 × 3,0–3,6 μm. Sporens nedre cell avlång
eller kilformad 4,0–5,0 × 2,7–3,1 μm. På torkat
material är stromat 7 – 50 mm långt och 2,5 - 11
mm brett enligt Jaklitsch (2011: 69).
Ekologi
Växer på multnande ved och bark av lövträd, ofta
på murkna grenar och pinnar som ligger på eller
nedsänkta i marken. Grenar och lågor av björk,
klibbal, hassel och bok finns angivet som substrat bland fynduppgifter och herbariesamlingar.
Jaklitsch (2011: 71– 73) uppger utöver bok även
fynd på ek (Quercus robur) i Europa. Bilden i Ryman & Holmåsen (1984: 664) visar vedväxande
stroma på lövved som torde vara H. alutacea.
Utbredning
Det är svårt att få en sammanhängande bild av
utbredningen i landet eftersom rapporterna i
Artportalen är sammanblandade med de marklevande arterna. En genomgång av herbariematerial och befintliga fynduppgifter vore en lämplig
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Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 4. Rödbrun klubbdyna (Hypocrea nybergiana). Åsele lappmark,Vilhelmina, i fuktig gammal granskog, 2007-08-19.
A. Markväxande stroman på växtplatsen. B. Rostbruna pigmentfläckar och flockar av perithecier i övergången mellan fruktbädd och skaft. Foto Irene Andersson.
Fig. 5. Utbredningen hos rödbrun klubbdyna (Hypocrea nybergiana). Landskap färgade i grönt visar förekomst enligt
Eriksson (2009). Blå prickar visar fynd efter år 1995, och lilafärgade ringar visar fynd före år 1995 (Artportalen
2011-06-13).

utgångspunkt för en revidering av klubbdynornas
utbredning och ekologi.

Rödbrun klubbdyna (Hypocrea nybergiana) – fig. 4, 5

Den största av klubbdynorna. Stromat uppges
kunna bli upp till 22 cm långt. Färgen på fruktbädden är vanligen betydligt mörkare jämfört med de
övriga arterna i komplexet. Arten beskrevs 2004
på typmaterial från Finland (Chamberlain m.fl.
2004).
Kännetecken
Stroma 2–15(–22) cm långt och 1–4(–6,5) cm
brett. Fruktbädden är rödbrun till orangebrun,
nedåt övergående i rostbruna pigmentfläckar och
flockar av peritheciesamlingar i en oskarp gräns
mot det vita till beigefärgade skaftet (fig. 4b).
Sporer tvåcelliga, övre cell närmast klotrund men
ibland kilformad i toppen, 3,5–4,0 × 3,0–3,5 μm.
Sporens nedre cell avlång, ellipsoid, eller trubbigt
kilformad, ibland närmast klotformig, 4,0–4,8
× 2,7–3,0 μm. På torkat material är stromat 37106 mm långt och 5-15 mm brett enligt Jaklitsch
(2011: 77).
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 32:2 (2011)

Ekologi
På typlokalen uppges den växa på marken bland
husmossa och multnande barr och kvistar av gran.
I Sverige är den funnen på marken i äldre granskog och i ängsgranskog på kalkrik mark. Den är
bedömd som nära hotad (NT) i 2010 års rödlista
(Gärdenfors 2010).
Utbredning
Det finns än så länge få fynd av arten, men utbredningen förefaller vara nordlig. Den är noterad
från Åsele lappmark i norr till Värmland i söder
(fig. 5).

Blek klubbdyna (Hypocrea leucopus) – fig. 6, 7

Fruktbädden är vanligen blekare och mer tydligt
uppsvälld och avgränsad mot skaftet än hos de
övriga arterna. Arten var den första att beskrivas i
släktet Podostroma i slutet på 1800-talet men ansågs tidigt vara en synonym till H. alutacea, en
uppfattning som levt vidare under hela 1900-talet.
Det är först på senare tid som man kunnat visa
att det rör sig om olika arter (Chamberlain m.fl.
2004, Jaklitsch 2008).
11
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Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 6. Blek klubbdyna (Hypocrea leucopus). A. Markväxande stroman i barrförna, Danmark, JHP-06.270. B. Närbild
på fruktbädden, med peritheciernas mynningar (ostiolerna) synliga som mörkare prickar. Foto Jens H. Petersen/
MycoKey. C. Den uppsvällda fertila delen utgör vanligen mindre än halva längden på stromat. Speciellt påtagligt är
det hos unga stroman som kan påminna om en larvklubba i släktet Cordyceps. Södermanland, Botkyrka, 2006-10-11.
Foto Michael Krikorev.
Fig. 7. Utbredningen hos blek klubbdyna (Hypocrea leucopus). Landskap färgade i grönt visar förekomst enligt Eriksson (2009). Blå prickar visar fynd i Artportalen (2011-06-13).

Kännetecken
Stroma 1,5–8 cm långt och 0,5–3(–5) cm brett.
Fruktbädden är blekgul till blekt gulbrun, ofta
tydligt uppsvälld och skarpt avgränsad mot skaftet. Friliggande samlingar av perithecier förekommer sällan på skaftet som de gör hos H. nybergiana. Skaftet är vitaktigt till beigefärgat och utgör
vanligen mer än halva längden av stromat. Sporer
tvåcelliga, övre cell närmast klotrund, 3,0–3,5 ×
2,8–3,2 μm. Sporens nedre cell avlång, kilformad
eller närmast klotrund, 3,4–4,2 × 2,4–2,8 μm. På
torkat material är stromat 20 – 41 mm långt och
2 – 7 mm brett enligt Jaklitsch (2011: 73).
Ekologi
Växer på marken i barrförna under gran, vanligen
i grandominerad barrskog. Men den förekommer
även i skogar som domineras av lövträd och som
har enstaka inslag av gran.
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Utbredning
Det finns få fynd i landet, spridda från Västerbotten i norr till Skåne i söder (fig. 7), men troligen
finns ett stort mörkertal eftersom arten nyligen
har uppmärksammats. Alla fynd som till dags
dato (2011-06-13) finns inrapporterade i Artportalen är från hösten 2010.

Liten klubbdyna (Hypocrea seppoi)
– fig. 8, 9

Det senaste tillskottet i gruppen beskrevs 2008 på
typmaterial från Finland (Jaklitsch m.fl. 2008).
Samma år gjordes även det första svenska fyndet
av arten som rapporteras av Olsson m.fl. (2011)
i detta nummer av SMT. Det förefaller vara den
minsta av arterna i gruppen, med ett stroma som
inte är längre än 2,5 cm. Molekylära studier visar
att arten står nära Hypocrea nybergiana (fig.1)
(Jaklitsch 2008, Jaklitsch m.fl. 2011).
SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 32:2 (2011)
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Fig. 8. Liten klubbdyna (Hypocrea seppoi). A. Bilder på torkade stroman. B. Närbild på fruktbädden som visar de
ockragula ostiolerna. C. Flockar av peritheciesamlingar som löper ned på skaftet. Finland, Pohjois-Savo, på marken
bland gräs i en barrskogsslänt i grandominerad skog, 2007-09-19. Foto Walter Jaklitsch.
Fig. 9. Liten klubbdyna (Hypocrea seppoi) är bara funnen på en lokal i landet, i Hälsingland. Läs mer om fyndet i
Olsson m.fl. (2011) i detta nummer av SMT.

Kännetecken
Stroma 8–25 mm långt och 1,5–4,5 mm brett
(mätt på torkat material). Färgen på fruktbädden
liknar som färsk den hos H. leucopus, men vid
intorkning mörknar den till ockragult. I övergången mellan fruktbädden och skaftet kan det
förekomma horisontellt sittande flockar med peritheciesamlingar (fig. 8c). Detta förekom dock inte
på det svenska fyndet (Olsson m.fl. 2011). Sporer
tvåcelliga, övre cell närmast klotrund till nästan
kilformad 3,0–3,5 × 2,7–3,2 μm. Sporens nedre
cell avlång till kilformad, 3,5–4,5 × 2,3–2,7 μm.

Förmodligen är H. seppoi lättast att förväxla med
H. leucopus, och någon märkbar skillnad i form
och storlek på sporerna förekommer inte. De
bästa makroskopiska karaktärerna för att skilja H.
seppoi från H. leucopus är (1) den mindre storleken på stromat och (2) att stromat blir ockragult
vid intorkning. Hypocrea nybergiana bildar betydligt större stroman med rödbrun till orangebrun färg och har något större sporer.
Ekologi
Växer på marken i grandominerad barrskog. Det

Bestämningsnyckel
Nyckel till de fyra skaftade arterna i släktet Hypocrea som förekommer i Sverige.
1 Växer på ved eller bark.............................................................................................................................H. alutacea
1. Växer på marken, vanligen bland mossa och i barrförna under gran...................................................... 2
2. Stroma rödbrunt till orangebrunt, upp till 22 cm långt.....................................................H. nybergiana
2. Stroma blekgult till gult, upp till 8 cm långt............................................................................................................. 3
3. Stroma upp till 2,5 cm långt, ockragult vid intorkning...................................................................H. seppoi
3. Stroma normalt betydligt större, upp till 8 cm långt, ljust gult även i
torkat skick..................................................................................................................................................... .H. leucopus
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svenska fyndet gjordes i fuktig granskog, i mosstäcket på en stubbe (Olsson m.fl. 2011).
Utbredning
Arten är bara känd från typlokalen i Finland och
från en lokal i Hälsingland (Olsson m.fl. 2011).
Den är beskriven med utgångspunkt från bara
två kollekter från typlokalen med ca 100 meters
avstånd från varandra. De fåtaliga fynden gör det
svårt att tolka artens ekologi, utbredning och kännetecken men förhoppningsvis kommer framtida
fynd att ge mer kunskap.

Tack

Tack till Irene Andersson, Walter Jaklitsch och
Jens H. Petersen för tillåtelse att använda bilder
i artikeln. Vi vill även rikta ett tack till Anders
Dahlberg och Ove Eriksson för värdefulla kommentarer och synpunkter på manuskriptet.
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Ordlista

Dynsvampar – kärnsvampar med fruktbädd.
Fruktbädd – steril svampvävnad i vilken perithecierna sitter.
Kärnsvampar – pyrenomyceter.
Perithecier – små, ofta flaskformade fruktkroppar hos
kärnsvampar.
Ostioler – Peritheciernas mynningar där askosporerna
passerar ut. Ofta är dessa synliga som små ”prickar” ovanför perithecierna som sitter nedsänkta i fruktbädden.
Pyrenomyceter – alla ascomyceter med perithecier eller
i mer inskränkt betydelse ascomyceter tillhörande Klass
Sordariomycetes.
Sporsäcksvampar – ascomyceter.
Stroma – fruktbädd.
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Hypocrea seppoi i Sverige
Eva Olsson, Ove E. Eriksson & Anders Delin
Abstract

Hypocrea seppoi reported from Sweden.
Only two stromata of Hypocrea seppoi Jaklitsch have been known, both from Finland. A third find
of a mature stroma from Sweden with the same size and colour deviates by lacking perithecia
on the stalk. More material is needed for a reliable morphological circumscription of the species.
Den 26 september 2008 hade vi (E.O. och A.D.)
mätt upp och räknat sötgräs (Cinna latifolia) på
ett några år gammalt hygge invid en bäck på
Bondarvsvallsbergets nordsluttning i Järvsö,
Hälsingland. Vi ville avsluta dagen i en skog
med skogsfru (Epipogium aphyllum). Det var
kanske för sent på året, men inte helt omöjligt.
Skogsfrulokalen är belägen intill ett system av
källor och små rännilar i tät äldre granskog med
inslag av sälg. Vi fann ingen skogsfru, men på
en mossklädd upphöjning såg jag (E.O.) en ensam klubbformig svamp, drygt 2 cm hög, som vi
tyckte liknade en smal och ljus Cordyceps ophioglossoides (smal svampklubba). Den liknade
inte de ganska talrika klubbdynor (Podostroma
alutaceum) som jag (Anders) har sett. I luppen
såg man att det sköt ut tydliga vita sporsamlingar
ur porerna på dess yta. Den sändes till O.E. för
artbestämning
Mitt (O.E.) första intryck var att det här var
Cordyceps bifusispora, som jag beskrev 1982
växa på puppor av små fjärilar nära Umeå. Det
är en mycket märklig art, eftersom det var den
första i det stora släktet Cordyceps som hade
sporer med ett långt trådsmalt mellanstycke och
en spolformad kropp i vardera änden. Storleken
stämde i det här fallet, men svampen från Järvsö
var något mörkare än typiska exemplar av C. bifusispora. I mikroskopet visade det sig också att
den inte hade bifusiforma sporer utan rundade
sporer som hos Hypocrea. Det släktet har ju i
varje sporsäck 8 ensepterade sporer, men ofta
rundas de två sporhalvorna av och blir fria, så att
asci kommer att innehålla 16 separata sporer. En
del mindre sporer tycktes inte ännu ha separeSVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 32:2 (2011)

rade delsporer och den övre sporhalvan var något
större.
Det finns tre Hypocrea-arter med skaftade fruktkroppar i vårt land, klubbdyna (Hypocrea alutaceae: syn. Podostroma alutaceum) och två andra
snarlika arter (H. leucopus och H. nybergiana),
men den svamp som Eva hade hittat var betydligt mindre än någon av de kända arterna, bara ca
25 mm hög. Foten är i torkat tillstånd bara 0,7
mm tjock, och i den övre fertila delen ca 2 mm
tjock. Den hade ändrat färg vid torkning från gul
till mörkt ockra. Någon sådan art var inte känd
och kollekten lades tills vidare åt sidan. Men, i
en artikel av Jaklisch m.fl. från 2008 fanns en
beskrivning av den nya arten Hypocrea seppoi Jaklitsch från Finland. En jämförelse med
beskrivningen visade att svampen från Järvsö
stämde i storlek och färg med denna art. Typmaterialet utgjordes av ett exemplar från Norra
Savolax i centrala Finland. Man hittade vid insamlingstillfället i september 2007 ytterligare ett
mindre exemplar ungefär 100 m från den första
fyndplatsen. Evas exemplar var således det tredje
kända i världen. Det har lämnats till Evolutionsmuseet i Uppsala (UPS). Arten bör eftersökas i
rika barrskogar i södra Norrland.
Hypocrea seppoi beskrevs av Jaklitsch m.fl.
(2008: 5) och sedan mer i detalj av Jaklitsch
(2011: 81) Den närstående H. leucopus har normalt betydligt större stromata, som är gula och
inte nämnvärt ändrar färg vid torkning. Jaklitsch
påpekar att beskrivningen av H. seppoi bygger
på bara två stromata och att det är nödvändigt att
samla in mer material för att visa att karaktärerna i beskrivning och nyckel håller. Han anger att
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perithecier även förekommer på skaftet, vilket
inte är fallet med stromat från Hälsingland.
Detta kan emellertid vara en osäker karaktär.
Exemplar av röd larvklubba (Cordyceps militaris) kan på en och samma lokal ha stromata
med i det närmaste fria perithecier medan andra
med större fertil del kan ha nästan helt inbäddade perithecier. I det förra fallet är det små stromata och här kan perithecierna förefalla sitta på
stromats skaft. Det behövs således fler fynd av
H. seppoi för att vi ska få en säker kunskap om
artens morfologiska variation.
En nyckel till de skaftade Hypocrea-arterna ges
av Krikorev och Nordén (2011) i denna tidskrift.

Fynddata

Hälsingland. Järvsö, Bondarvsvallsbergets
nordsluttning, fuktig granskog, i mosstäcket på
en stubbe, RT 90: 6839068 - 1510304, 2008-0926, leg. Eva Olsson, comm. A. Delin, det. Ove E.
Eriksson (UPS: BOT:F-528603).
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Trollhandsjakt i Skåne
Jan Svensson
Abstract

A dedicated search för Hypocreopsis riccIoidea in southernmost Sweden.
A search for Hypocreopsis riccioidea (Ascomycota, Hypocreaceae; syn. H. lichenoides) in Salix
thickets in the province of Skåne (S. Sweden) 2009–2011 resulted in several new records. The
stromata were found mainly on branches of Salix sp. but also on Rubus idaeus and Heracleum
mantegazzianum.

Inledning

Trollhand (Hypocreopsis riccioidea; syn. H. lichenoides) är en ascomycet som tillhör familjen
Hypocreaceae. Den har ett gulbrunt – rödbrunt,
utbrett stroma som är fingerlikt flikat i kanterna.
Svampen kan bli upp till 10 cm i diameter och
påträffas på döda grenar och stammar av främst
vide och hassel, men den är även känd från andra
substrat.

Inventering 2009

Den 20 november 2009 var jag på väg till Kopparhatten för att leta efter myxomyceter. Jag
for från Helsingborg via Stenestad, passerade
Klåveröd mot Ljungbyhed. Precis innan kommungränsen mellan Bjuvs och Klippans kommuner vid Grindhus, finns ett våtområde med en
bäck som har sitt flöde från söder mot norr och
rinner under vägen och ut till Traneröds mosse.
Söder om vägen hittade Joachim Krumlinde och
jag trollhand våren 2009 på sälg (Salix). Härifrån hade Bengt Hertzmann redan 2006 rapporterat in den till Artportalen. Vi hittade den också
längre in mot Traneröds mosse. Eftersom jag är
rätt nyfiken och envis av mig var jag övertygad
om att den borde finnas på fler ställen i området. Jag har passerat denna plats många gånger
på min väg mot Skånes Nationalpark och blivit
mer och mer övertygad om att trollhand borde
växa även norr om vägen. Där fortsätter Salixbeståndet alldeles invid vägen och här fortsätter
även ovannämnda bäck och våtmark. Så varför
skulle den inte finnas även här? Denna gång
skulle jag arbeta mig igenom området in mot den
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plats mot Tranerödsmosse där Joachim och jag
tidigare gjort våra fynd. Hur långt kom jag från
vägen innan första fyndet dök upp? Inte ens 10
meter och på ett område på ca 200 m² fann jag
ca 25 exemplar i alla storlekar, små som stora,
mycket fler än vad Joachim och jag funnit vid
exkursionen i våras.
Några dagar senare, den 22 november 2009, fick
jag en ingivelse att bege mig till Örby äng-ar strax
söder om Helsingborg, för att fortsätta trollhandsjakten. Jag visste exakt vilken del jag skulle undersöka denna gång. Örby ängar är delvis sankt.
En bäck rinner genom området, som ligger endast
ett hundratal meter från havet. I den norra delen
finns ett eller egentligen flera områden med täta
Salix-bestånd. Jag har vid flera tidigare tillfällen
letat igenom nästan alla dessa platser eftersom
jag har varit övertygad om att det bord finnas
trollhand här. Kantöra (Pseudochaete tabacina,
syn., Hymenochaete tabacina), som alltid växer
tillsammans med trollhand, har jag hittat i ett av
områdena, men ingen trollhand. Kosan ställdes
nu mot träsket och över bäcken där jag skrämde
upp några rätt stora öringar, ja de skrämde mig
också med sitt plaskande när de for iväg efter att
ha stått och tryckt under en gammal lastpall som
ligger som ett vad i bäcken. Jag kom inte mer än
några meter in i snåren förrän jag gjorde första
fyndet av trollhand. En glädje och upprymdhet
fyllde mig, jag hade haft rätt, den fanns här. Ett
intensivt sökande tog vid och fler fynd gjordes,
alla på Salix. I området finns även fläder, vinbär,
hallon och något enstaka krikon och sedan tidigare visste jag att trollhanden kan vandra över till
andra substrat såsom gran, mjölkört och hallon,
17
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Fig. 1. Trollhand (Hypocreopsis riccioidea). Skåne, Konga,
Grindhus, på vide (Salix sp.), 2009-11-20. Foto Jan
Svensson.

så jag sökte på alla trädslag och buskar. Plötsligt
såg jag något i ögonvrån, jag skymtade något i
ett hallonbestånd. Några långa smala sälggrenar
letade sig ut i hallonbeståndet och där fanns flera
exemplar av trollhand som delvis växte på båda
substraten, vide och hallon. Efter mycket stånk
och stön i snåren hittade jag en trollhand som
bara hade hallon som substrat, två korsade stammar. I närheten fanns så klart Salix men just den
grenen befann sig på flera centimeters avstånd så
det var en rent hallonväxande trollhand. Senare
hittade jag ytterligare ett stroma på bara hallon.
Jag tog en kollekt som jag högtidligt överlämnade till Sven-Åke Hanson senare på dagen.

Fortsatt inventering 2010

Den 18 mars 2010 inventerade jag ännu ett Salix-bestånd i Örbyområde, denna gång norr om
vägen som genomkorsar områdets norra del.
Själv hittade jag vid min första genomgång av
platsen 6 stroman, ett stort, resten relativt små.
Den 25 mars var jag och min sambo tillbaka i det
område som jag delvis gick igenom föregående
höst och nu hittade vi ytterligare 6 exemplar
efter mycket klättrade och krypande i salixdjungeln. En förfrågan kom från Joachim Krumlinde
och Grethe Fauland om jag skulle kunna guida
dem på Örby ängar och visa dem lite trollhänder. Det blev bestämt att vi skulle träffades fredagen den 26 mars. Förväntan var stor, framför
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Fig. 2. Trollhand (Hypocreopsis riccioidea).
Skåne, Helsingborg, Örby ängar, på hallon
(Rubus idaeus), 2009-11-22. Foto Jan Svensson.

allt hos Grethe, som aldrig hade sett trollhand i
verkligheten. Jag hade bra koll på de sex individer som jag hittat norr om vägen den 18 mars
så dessa började vi med. Den första var ett litet
exemplar. Det tog Grethe en stund att få syn på
den trots att det bara rörde sig om ett mycket litet
område med småkvistar. Efter att jag förevisat
ytterligare några exemplar så hade hon fått ”trollögon” och hittade två nya stroman på egen hand
som jag tidigare missat, bra! Entusiasmen var
nu på topp och allt som allt hittade vi ett 20-tal
trollhänder i de två områden som genomsöktes.
Det finns faktiskt tre områden till att undersöka
men dessa får vänta tills hösten på grund av de
återvändande flyttfåglarna. Salix-snåren är utmärkta häckningsplatser för ett flertal fågelarter,
som vi inte vill störa.
Strax innan jul, den 17 december 2010, begav
jag mig ut för att fotografera vinterbilder. Mer
eller mindre av en slump hamnade jag i de allra
sydligaste delarna av Råå samhälle. Här fann jag
ett område på knappt ett par tusen kvadratmeter med Salix-våtmark. Snön låg decimeterdjup
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men endast några meter in i snåren hittade jag
gott om kantöra och det såg mycket lovande ut
för förekomsten av trollhand. Bedrövad över
väderläget var det bara att avvakta mildväder.
Snötäcket bara tjocknade och otåligheten var i
stadigt stigande kurva. Men så äntligen ett väderomslag och på morgonen den 7 januari 2011 var
det plusgrader och solsken. När jag anlände till
platsen blev jag ändå besviken. Snön låg fortfarande så djupt att stövelskaften knappt räckte
till och många av videgrenarna var fortfarande
snötyngda. Efter någon halvtimmes sökande i
den rätt otillgängliga vegetationen hittades det
första stromat, ett litet exemplar nära marken
på tunn gren. I det genomsökta området fanns
det stora mängder av kantöra. Så mycket har jag
tidigare inte sett på de övriga områdena där jag
hittat trollhand så mina förhoppningar om att
hitta ytterligare fruktkroppar var stor. Efter ännu
en halvtimmes snubblande bland översnöade
lågor och annan vegetation som låg dold i snön,
hittade jag 6 nya stroman och denna gång lite
högre upp, ca en meter över marken. Jag ville ta
mig runt detta snår med lite större sälgbuskar för
att kunna ta några bra foton. Till min förvåning
och stora förtjusning upptäckte jag på den motsatta sidan den största ansamlingen och de största
exemplaren av trollhand jag någonsin funnit.
Två dagar senare var jag tillbaka på platsen.
Mildvädret hade fortsatt och nu var snötäcket
rejält reducerat och nästan all snö borta från grenarna. Jag letade upp buskaget med den stora
ansamlingen. Nu var alla stroman synliga såvida
det nu inte fanns några alldeles i marknivå. På
ca 1,5 m³ med grenar och stammar hittade jag
46 stroman, den största på lite över 10 x 5 cm.
Exemplaren var otroligt vackra i skenet från den
nedgående solen. Allt som allt har jag på denna
nya lokal hittills hittat 52 stroman vilket jag är
mycket nöjd med. Jag kommer att samla några
svampvänner längre fram i vår och söka igenom
detta område ytterligare och förhoppningsvis
även några intilliggande intressanta platser. Jag
är övertygad om att vi kommer att hitta fler trollhänder i södra Råå och i Örbyängsområdet.
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Sällsynt blir vanlig

Fynden vid Örby ängar var de första av trollhand i Helsingborgs kommun. När det gäller
denna märkliga och vackra svamp uppges den
i de flesta svampböcker vara sällsynt men efter
det att några besökare på forumet Svampguiden
på Internet [www.svampguiden.com] har börjat
leta efter den så verkar den inte vara så sällsynt,
om ens ovanlig längre. Enligt kartan i Ryman
& Holmåsen (1981) finns trollhand huvudsakligen i södra Svealand och norra Götaland. Under
senare år har dock fynd gjorts som tyder på att
den finns över hela landet från Umeå i norr till
Revinge (Skåne) i söder [www.artportalen.se].
Kunskapen om en arts utbredning ökar när man
är flera som söker, vilket kan resultera i att sällsynt blir vanlig.

Tillägg

Den 20 mars 2011 gjorde jag ett för mig nytt och
roligt fynd. Jag fann kantöra och trollhand på ett
nytt substrat, nämligen jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum). Är detta det enda fyndet
i sitt slag i Sverige?
Jan Svensson
Skogsgatan 1
252 30 Helsingborg
jan@luftkuddeland.se
Jan är född 1953 och
uppvuxen med naturintresserade föräldrar på
det Småländska Höglandet,
närmare bestämt i Nässjö. Han är numera bosatt i
Helsingborg sedan 25 år. Hans intressen har pendlat mellan fågelskådning, insektssamlande, fiske,
läkeörter, kryddodling och kräftodling. Naturintresset har dock alltid funnits där tillsammans med
svampen, fotograferandet och skrivandet av små
texter och berättelser från fantasins och vardagens värld. Under senare år har svampintresset
tagit överhand med tyngdpunkt på trollhand och
myxomyceter. På [http://skogensrst.vpsite.se] kan
man läsa många av hans essäer och se hans vackra
foton.
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Projekt Vaxvakt
Ellen Larsson
Abstract

A Swedish monitoring project on Hygrophorus.
A Swedish monitoring project devoted to the genus Hygrophorus is presented. The
project is initiated by the Swedish Mycological Society and the aim is to increase the
knowledge of this genus and its current status. Hygrophorus is represented in Sweden by 36 species, 18 of which are red-listed as EN, VU or NT. All Swedish
species are keyed out, described and illustrated in a field guide published by the Swedish
Mycological Society.
Släktet skogsvaxskivlingar (Hygrophorus)
består av ca 40 arter i Norden och förekommer i
alla skogliga ekosystem. Morfologiskt är släktet
relativt lätt att känna igen med de karaktäristiskt
vaxartade skivorna. Att bestämma till art kan
dock vara svårare eftersom flera arter är morfologiskt snarlika varandra, exempelvis i gruppen
elfenbensvaxskivlingar. Detta har lett till sammanblandning av arter
och i våra mest använda svampböcker står
det fel namn på flera
av arterna. På senare
tid har släktet utretts
med molekylära arbetsmetoder som visat
att ekologin har stor
betydelse. Alla skogsvaxskivlingar bildar
ektomykorrhiza och
lever i symbios med
träd. Symbiosen tycks
vara specifik och en svampart verkar vara knuten
till endast en trädart. Genom att ta hänsyn till
ekologin har vi kunnat ta fram en nyckel där tidigare svårbestämda arter nu kan nycklas ut på
ett bra sätt. Ungefär 15 av arterna är vanliga, väl
kända, och har en stor utbredning i landet. De
flesta arterna är dock mindre kända, mer biotopkrävande, och kunskapen om deras egentliga
utbredning och förekomst är fragmenterad. Under arbetet med den nya rödlistan uppmärksammades det att skogsvaxskivlingarna tycks ha
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minskat drastiskt de senaste årtiondena. Betydligt
färre fynd av fruktkroppar har rapporterats och
noterats av mykologer. Därför ansågs så många
som 18 arter vara hotade (EN eller VU) eller nära
hotade (NT). Orsaken till minskningen är delvis
okänd men säkert en effekt av många faktorer
där ökad näringstillgång i marken på grund av
ett ökat kvävenedfall kan vara en anledning. En
annan bidragande faktor är säkert att flera arter är knutna till skogar
med lång kontinuitet
och därmed är hotade
av modernt skogsbruk. Trenden med
minskad förekomst av
skogsvaxskivlingar är
densamma i Väst- och
Centraleuropa där arter
som förr ansågs vanliga numera ses allt mer
sällan.
För att få en ökad kunskap och klarare bild av
förekomst och utbredning hos de enskilda arterna inom släktet Hygrophorus startar nu SMF
ett svampväkteriprojekt kallat ”Vaxvakt”. Det är
ett inventerings- och övervakningsprojekt med
syfte att utbilda föreningens medlemmar och andra svampintresserade att kunna identifiera arter
i släktet Hygrophorus och att rapportera in fynd.
Rapportering kan ske via SMF:s hemsida där det
i höst kommer att läggas ut en speciell applikation för detta. Väkteriet är tänkt att löpa över en
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Projekt Vaxvakt
Mykologiska Förening kommer dessutom att
göras tillgängliga för naturvårdsmyndigheter
och den intresserade allmänheten via Artdatabankens Artportal på nätet [www.artportalen.
se]. Projektet startar hösten 2011 och vi hoppas
förstås på att många ansluter sig och att vi får
en god geografisk spridning över landet. Arbetsformerna kommer efterhand att modifieras utifrån gjorda erfarenheter.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig
till mig.

längre tid men kommer att utvärderas efter tre år
(2014). Genom att fynd rapporteras in under tre
säsonger, hoppas vi kunna få en ökad kunskap
om arternas status, utbredning och förekomst.
Denna kunskap kommer att ge ett viktigt underlag för skogsskydd, vid naturvårdsbedömningar,
samt vid områdesskydd som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal.
För att underlätta identifieringen av de olika arterna har SMF tagit fram en fältguide, ”Släktet
Hygrophorus, skogsvaxskivlingar i Sverige”
skrivet av Ellen Larsson, Stig Jacobsson och
Anita Stridvall. Det innehåller en nyskriven
bestämningsnyckel, beskrivningar och illustrationer till alla de skandinaviska arterna i släktet. SMF har dessutom tagit fram en fältblankett
med alla uppgifter som behöver noteras för att
kunna bestämma och rapportera fynd. Likaså
kommer det att hållas ”väkteriutbildningar” i
samband med SMF:s Mykologiveckor (närmast
i Jokkmokk i augusti 2011), föreningens svampkurs ”Studio Fungorum” och vid ett antal helgseminarier runt om i landet.
Ellen Larsson i samarbete med Stig Jacobsson
och SMF:s styrelse sammanställer inkomna
data. Resultat kommer fortlöpande att presenteras via SMF:s hemsida, i Svensk Mykologisk
Tidsskrift och i samband med SMF:s mykologihelger. Alla data som rapporteras in till Sveriges
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Ellen Larsson
Institutionen för växt- och
miljövetenskaper
Göteborgs universitet
Box 461
405 30 Göteborg
ellen.larsson@dpes.gu.se
Ellen Larsson är ordförande i
SMF
och
ansvarig för de mykologiska samlingarna vid
Herbarium GB, institutionen för växt- och
miljövetenskaper,
Göteborgs
universitet.
Hon forskar på bland annat skogsvaxskivlingar och
trådskivlingar med hjälp av modern DNA-teknik.

Bli skogsvaxsväktare. Lär dig skogsvaxskivlingar och rapportera dina fynd!
Köp boken "Släktet Hygrophorus,
skogsvaxskivlingar i Sverige - En
fältguide till SMF:s svampväkteri
Vaxvakt” av Ellen Larsson, Stig Jacobsson och Anita Stridvall.
Ordinarie pris för medlemmar är
150:- men fram till den 1 oktober 2011
kan du köpa den till det facila introduktionspriset av 100:- (plus porto) om
du beställer via SMF:s webshop [www.
svampar.se] eller köper den i samband
med föreningsarrangemang.

21

Projekt Vaxvakt

Svensk Mykologisk Tidskrift 32 (2): 22 2011

Upprop om skogsvaxskivlingar (Hygrophorus) i
fjällbjörkskog
Ellen Larsson & Katriina Bendiksen
Abstract

A call for Hygrophorus species from subalpine birch woodlands.
A potentially new taxon of Hygrophorus from subalpine birch forests in northern Fennoscandia
is presented and illustrated. More information about occurrence and distribution of this taxon,
closely related to H. mesotephrus, is needed and mycologists foraying in northern regions are urged
to keep their eyes open and collect and report their finds of Hygrophorus in subalpine habitats.
Under fältarbete i Kilpisjärvi i norra Finland
på 1980-talet samlade Katriina Bendiksen en
skogsvaxskivling i fjällbjörkskog som det visat
sig svårt att få namn på. I samband med arbetet
med att göra beskrivningar för alla arter i släktet
Hygrophorus inför SMF:s svampväkteriprojekt
”Vaxvakt” (se artikel i detta nummer) har vi sett
lite närmare på de finska fynden och även gjort
DNA-analys. Den visar att kollekterna sannolikt
representerar en obeskriven art som enligt molekylära data är mest besläktad med bokvaxskivling (H. mesotephrus).
Arten är relativt liten och olivgrå på hatten. Den
kan därför kanske vara förbisedd eller tagen för
en urblekt liten olivvaxskivling (H. olivaceoalbus). I Artportalen finns några rapporter av olivvaxskivling som kan vara från fjällbjörkskog, och
som därför eventuellt representerar denna art. Vi
har t.ex. hittat ett belägg av olivvaxskivling i herbarium UME (Umeå; leg. Marc Bremond) taget i

fjällbjörkskog i Lycksele lappmark 1984.
Eftersom vi har knapphändiga och otillräckliga
kunskaper om förekomst och utbredning av denna
okända skogsvaxskivling gör vi ett upprop för att
uppmärksamma arten inför kommande svampsäsong. Vi hoppas att mykologer som har möjlighet
att komma till fjällbjörkskog håller ögonen öppna.
Hittar ni arten eller något ni tror kan vara den så
ta belägg och dokumentera fyndet väl, gärna med
foto, och skicka uppgifterna till någon av oss.
Artbeskrivning
Lik en olivvaxskivling men något mindre, blekare och mer grå i tonen (se foto). Hattens mitt
är olivgrön och kanten ljus. Foten är vit upptill,
mot basen mer grå i tonen. Både hatt och fot är
slemmiga i väta. Den har ingen speciell lukt. Alla
kända insamlingar är gjorda under september i
relativt torr fjällbjörkskog.
Ellen Larsson
Institutionen för växt- och miljövetenskaper
Göteborgs universitet
Box 461
405 30 Göteborg
ellen.larsson@dpes.gu.se

Katriina Bendiksen
Universitetet i Oslo
Botaniska museet. Herbarium O
Box 1172 Blindern
Hygrophorus cf. mesotephrus. Finland, Kilpisjärvi, i fjällbjörk- N-0318 Oslo, Norge
skog, 1985-09-11. Foto Katriina Bendiksen.
katriina.bendiksen@nhm.uio.no
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Ascomycet-Nytt 4

Senaste nytt om listan över svenska ascomyceter
Ove E. Eriksson
Abstract

Latest news on the Swedish checklist of ascomycetes.
Additions to the checklist ”The non-lichenized ascomycetes of Sweden” (Eriksson 2009a) are
listed (73 species, 11 genera and 1 family). Comments are given on the numerous additions from
Skåne and on some more remarkable finds.
Checklistan ”The non-lichenized ascomycetes of
Sweden” publicerades i tryckt form för ett och ett
halvt år sedan, den 4 november 2009 (Eriksson
2009a) och presenterades i ”Ascomycet-Nytt 2”
(Eriksson 2009b: 59). Projektet finns även på Internet och uppdateras kontinuerligt [http://www8.
umu.se/myconet/asco/indexASCO.html]. Det har
hänt mycket sedan checklistan trycktes. Artantalet har ökat med 73 arter från 2692 till 2765 och
antalet släkten har ökat med 11 från 772 till 783.
En ny familj, Metacapnodiaceae, har tillkommit.
Det är många personer som bidragit med nya uppgifter. För varje bidrag har gjorts en bedömning
om informationen ska resultera i en uppdatering
av listan eller inte. I några fall, särskilt när det rört
sig om preliminära bestämningar, har jag ansett
det vara lämpligt att vänta med publicering. Före
uppdatering av listan har det även gjorts litteratursökningar, och referenser till viktig litteratur
har citerats under respektive art.
Det är många tillskott av arter från södra Sverige,
i synnerhet från Skåne, och det finns många
förklaringar till det.
1. Skånes ascomyceter har utan tvekan varit förhållandevis lite studerade av landets
mykologer. Visserligen började Elias Fries
sin bana här, men han mikroskoperade inte
sina svampar, och han fortsatta ju sin huvudsakliga verksamhet i Uppsala. Andra mykologer uppifrån landet har oftast varit på mycket
korta insamlingsresor i Skåne. Uppsala har
varit något av ett centrum för ascomycetforskning i Sverige, med produktiva forskare
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2.

3.

4.

5.

som John Axel Nannfeldt, Nils Lundqvist
och Kerstin och Lennart Holm. De har betytt
mycket för det främsta exsiccat som getts ut
i Sverige, ”Fungi Exsiccati Suecici, Praesertium Upsalienses” (n. 1-2700; 2701-2800 ges
ut under 2011), alltså särskilt svampar från
Uppsalatrakten. Av 2700 exsiccatnummer innehåller 974 ascomyceter. Av dessa kom 514
från Uppland och endast 10 från Skåne.
Skåne har en mycket rik fanerogamflora och
många potentiella värdväxter. Här finns många ädellövträd, de flesta med en rik ascomycetflora. Artrikast är bok (Fagus sylvatica)
med flera hundra arter (se under Habitats i
checklistan på nätet), varav hittills färre än
hundra har hittats i Sverige.
Kärlväxtfloran liknar mycket den i Danmark,
och från det landet har vi många värdefulla
mykologiska publikationer, t.ex. av Munk
(1957). Många av arterna i hans nästan 500
sidor tjocka arbete kan man förvänta sig att
finna södra Sverige.
Floran i Skåne liknar även den på de brittiska öarna och därifrån har vi ”Microfungi
on Land Plants. An Identification Handbook”
av M.B. Ellis & J.P. Ellis (1997), som tar upp
svamparna ordnade efter värdväxter och andra habitat, och där arterna presenteras med
korta diagnostiska beskrivningar och med
2208 teckningar. Det går ofta att bara bläddra sig fram till en ascomycetart med hjälp av
beskrivning och bild.
Vegetationsperioden i Skåne är lång, vilket
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innebär att många känsliga arter klarar av att
växa där, och det ger möjlighet att samla under praktiskt taget hela året. Gynnsamt klimat
och varierad geologi är viktiga faktorer.
6. I Skåne och Danmark finns en livlig mykologisk aktivitet, varifrån publiceras två tidskrifter, Puggehatten resp. Svampe. Många mykologer från Skåne och Danmark har bidragit
med fynd av för Sverige nya arter. De allra
flesta av fynden har gjorts av Sven-Åke Hanson, Helsingborg. Han har haft ett regelbundet
samarbete med Thomas Læssøe i Köpenhamn,
och många av problemen som dykt upp har de
löst tillsammans under Sven-Åkes täta besök,
då han därvid även haft tillgång till de rika litteratur- och svampsamlingarna på Botanisk
Museum. Förutsättningarna för att göra intressanta fynd i Skåne är utomordentligt stora,
men det är ju genom Sven-Åke Hansons intensiva insamlingsverksamhet av material och
ett effektivt bestämningsarbete, som de anmärkningsvärda resultaten uppnåtts.
I juli 2010 ordnades en internationellt workshop för drygt 20 ascomycetforskare i Saxnäs i
Åsele Lappmark. Den bekostades av ArtDatabanken och under en vecka gjordes insamlingar
och bestämdes material till långt in på nätterna.
Det resulterade i 16 nya arter för landet. Många
mykologer har under årens lopp gjort insamlingar
i fjällen, men Saxnäs-träffen visar att det fortfarande finns mycket att finna i fjällen.

Taxa som tillkommit i listan sedan
november 2009 (se Tabell 1).

Efter tryckningen av ”The non-lichenized ascomycetes of Sweden” har det under ett och ett
halvt år tillkommit 73 arter, 38 discomyceter och
35 pyrenomyceter och 11 släkten som är nya för
Sverige, varav 5 discomycetsläkten (Gloeotinia,
Helicogonium, Pustularia, Solenopeziza och
Tatraea) och 6 pyrenomycetsläkten (Chitonospora, Decorospora, Metacapnodium, Paradidymella, Siemaszkoa och Xylomelasma). Ett par av
dessa är värda några kommentarer.
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Helicogonium
Helicogonium orbiliarum är hittills den enda art
i släktet som hittats i Sverige. Alla arter saknar
egna fruktkroppar. Den växer inne i hymeniet av
andra svampar och hittas av en slump när man
undersöker dessa. Släktet har förts till jästsvamparna, men Hans-Otto Baral (Tübingen) har visat att det rör sig om reducerade discomyceter.
Metacapnodium (Metacapnodiaceae, familjen
ny för landet)
Metacapnodium juniperi. Den här arten beskrevs
från Skottland och växer på stammar av en (Juniperus communis). Det enda fyndet i Sverige är
från Roslagen (O. Eriksson). Den bildar en tät
brunsvart päls på barken av grova enar. Hyferna
är mycket typiska. De utgörs av ett pärlband av
klotformiga celler som successivt blir allt mindre
mot hyfspetsen. Fruktkropparna är mycket små
och svarta och sitter gömda inne i luddet. Där
fanns även några få apothecier av två obestämda
discomyceter, mycket troligt arter som inte hittats i landet tidigare. Här behöver vi mer material, så samla brunt ludd på enebark!
Hypocrea seppoi
I slutet av september 2008 hittade Eva Olsson
(Järvsö) en liten klubbformad svamp i mossa
på en stubbe i fuktig granskog i Järvsö, Hälsingland. Fyndet beskrivs närmare i en separat
artikel (Olsson m.fl. 2011). Det visade sig vara
tredje kända fruktkroppen av Hypocrea seppoi,
som Walter Jaklitsch (Wien) beskrev från Finland år 2008. Arten bör rödlistas, men material
bör samlas in för att klargöra artens morfologi
och skillnader mot andra arter. Den bör fotograferas. Det kan löna sig att söka i rika granskogar i södra Norrland.
Vad kan vi vänta oss att hitta i framtiden
Det finns fortfarande många värdväxtarter som
är ofullständigt undersökta i Sverige, speciellt
i de södra delarna av landet. Som exempel kan
nämnas ärttörne (Ulex europaeus). Vi känner
bara till två ascomyceter på ärttörne från Sverige
(Stora Karlsö), men i andra länder har man funnit inalles 37 arter. En nyckel till dessa public-
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Tabell 1.
Arter, släkten och familj som tillkommit i checklistan sedan november 2009
Siffrorna refererar till ”New Notes”. Nya för landet: * = art, ** släkte, *** = familj

Discomyceter
Ascobolus foliicola 643*
Ascobolus hansenii 642*
Ascocoryne solitaria 641*
Belonium psammicola 636*
Ciboria latipes 603*
Claussenomyces dacrymycetoideus 639*
Dasyscyphella dryina 597 *
Discinella schimperi 604*
Gloeotinia aschersoniana 645*
Gloeotinia juncorum 625**
Helicogonium orbiliarum 644**
Helvella arctoalpina 601 *
Hyalopeziza raripila 606*
Hymenoscyphus kermesinus 607*
Hymenoscyphus phascoides 653 (modernt 		
material)
Lachnum incrupilum 647*
Lachnum microsporum 624 *
Lachnum papyraceum 659*
Lachnum schoenoplecti 608*
Lamprospora retinosa 609*
Mellitiosporium propolidoides
Mniaecia nivea 610*
Neobulgaria premnophila (som Ombrophila)
Olla scrupulosa 611*
Orbilia alnea 663*
Pachyella violaceonigra 662*
Pezoloma scanicum 617*
Phaeohelotium terrestre 660*
Psilachnum acutum 656*
Pustularia patavina 618**
Roseodiscus equisetinus 619*
Sclerotinia carpini 634*
Scutellinia pilatii 613*
Scutellinia torrentis 614*
Solenopezia leucostoma 615**
Tatraea dumbirensis 620**
Tricharina gilva 616*
Vibrissea flavovirens 621*.
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Pyrenomyceter
Ascocodinaea polyporicola 602*
Camarops plana 635*
Chitonospora ammophila 640**
Coniochaeta sanguinolenta 627*
Cosmospora vilior 646*
Davidiella ammophilae 628*
Decorospora gaudefroyi 626**
Diaporthe cryptica 652*
Diaporthe pulla 651*
Epibryon hepaticicola 605*
Gnomoniopsis guttulata 632*
Gnomoniopsis idaeicola 633*
Hypocrea longipilosa 666*
Hypocrea minutispora 668*
Hypocrea pachypallida 669*
Hypocrea seppoi 630*
Hypocrea strictiipilosa 667*
Laboulbenia calathi 658*
Laboulbenia hyalopoda 629*
Laboulbenia sphaerii 657*
Leptosphaerulina trifolii 650*
Lizonia emperigonia 622*
Metacapnodium juniperi 598 ***
Mytilinidion gemmigenum 631*
Nectriella dacrymycella 654 *
Nectriopsis oropensoides 655*
Ophiognomonia ischnostyla 612*
Ophiostoma novo-ulmi 599*
Paradidymella clarkii 661**
Phomatospora leptasca 637*
Phomatospora moravica 638*
Saccardoëlla kanderana 670*
Siemaszkoa fennica 600**
Teichospora jungermannicola 623*
Xylomelasma sordida 648**.
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eras separat under ”Habitats” (länkar F och Ulex
europaeus) på ascomycetsidan (Eriksson 2011).
En uppmaning till Sveriges mykologer: samla
gammal död ärttörne! Ni har alla möjligheter
att hitta arter som är nya för landet. En liknande
nyckel behövs för andra värdväxtarter. Många
värdefulla fynd på rönn har gjorts av Karl-Gustaf Nilsson (Hallsberg). Arbetet med en nyckel
över rönnsvampar pågår.
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2011 års Guldkniv

har vid SMF:s årsmöte i mars tilldelats Stig Jacobsson och Jan-Olof Tedebrand.

Grattis!
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Minnesord

Jan Vesterholt 1954 - 2011
Jan Vesterholt dog den 7 mars i år efter en längre tids sjukdom. Med Jan dog en av de flitigaste och
bästa svampkännarna i Europa och en centralfigur i dansk mykologi. Jan var cand.scient. i geografi,
men hade svårt att hitta arbete efter sin examen. Fritiden ägnade han åt naturen, fotboll, musik och
politik, men efter att han kommit i kontakt med den danska mykologiska miljön i början av 1980-talet
blev han mer och mer engagerad i svamparna och en konkret vändpunkt kom när han sålde sin
frimärkssamling och köpte Flora Agaricina Danica för pengarna. Nu var det svamparna som gällde.
Han skrev många artiklar i Svampe. I de senaste 50 numren hade han artiklar i 39 av dem och han var
aktiv redaktör för tidskriften från nummer 17 (1988) till nummer 62 (2010)! Från sina lite varierande
adresser i centrala Östjylland kunde han lätt nå stora delar av Danmark på sina svampjakter och
många av hans artiklar handlade om nya arter för landet som han funnit under dessa resor. Från artiklar övergick han till större verk, av vilka han skrev ett imponerande antal. Tillsammans gjorde vi den
första danska Rödlistan över hotade svampar (1990) och samma år utkom hans och Jens H. Petersens
Danske Storsvampe med nycklar och beskrivningar till 2100 arter. Det var första gången som ett så
stort antal arter nycklades ut på danska och boken togs väl emot av de danska svampentusiasterna.
Parallellt var han aktiv som författare till tickor (Polyporales) och skinnsvampar (Corticiales), två
stora och svåra artgrupper, i Nordic Macromycetes vol. 3 (1997). Det var också under dessa år han
som en naturlig fortsättning på rödlistearbetet kunde skaffa sig ett arbete som mykolog genom att
skriva länsvisa översikter över svampar och ägna sig åt rådgivning i samband med arbetet att bevara
goda svamplokaler (Århus Amt 1988, Storstrøms Amt 2001, med sin fru Pia Boisen Hansen).
Hans ökande överblick och samarbetet med Jens H. Petersen och dennes pionjärverksamhet vad
gäller goda svampbilder, ledde helt naturligt till idén att skapa en serie danska monografier över
släkten/större svampgrupper, där samtliga arter var illustrerade och beskrivna: Nordeuropas svampe.
Jan var medredaktör till det första bandet om de danska vaxskivlingarna av Boertmann, medförfattare till det andra bandet om riskorna (Lactarius 1998, med Heilmann-Clausen och Verbeken) och
ensam författare till tredje bandet om fränskivlingarna (Hebeloma, 2005). Detta mycket svåra och
styvmoderligt behandlade släkte med stora hattsvampar med tråkigt utseende och lukt av rädisor
hade intresserad Jan redan från början av hans svampstudier och han publicerade en rad vetenskapliga artiklar om dem. Boken beskrev släktet bättre än tidigare verk och kommer bara att kunna överglänsas när en europeisk monografi som han vid sin död arbetade på tillsammans med två utländska
kollegor, kommer ut.
När jag blev ombedd av Politikens Forlag att skriva en bok om danska svamplokaler var Jan det
naturliga valet av medförfattare eftersom han bättre än någon annan kände de jylländska svamplokalerna och dessutom kunde bidra med fina bilder (1999).
Detta var även en viktig orsak till att hans storverk på danska ”Danske svampe” (Gyldendal 2004),
vari han illustrerade och beskrev 1000 arter, blev en välförtjänt succé trots sitt stora omfång. Hans
sista stora insats var som medredaktör i Funga Nordica (2008) där han med sin effektivitet och stora
kunskaper hade stor del av äran att den kunde slutföras på rekordtid. Jan ville arbeta med svampar
och han offrade mycket annat för att kunna ägna sig åt detta arbete. Det kommer alla svampälskare
att ha nytta av nu och i framtiden. I gengäld kommer vi att sakna Jans generösa och tillmötesgående
sätt och hans glädje av att dela med sig av sina kunskaper om svamparna. Svamparna har förlorat sin
bästa vän!
Henning Knudsen
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Jan Vesterholt – vän och skicklig mykolog
Hjördis Lundmark och undertecknad var på ett nordiskt möte i Finland 1986. Jan Vesterholt och fem
andra danska mykologer plus holländaren Noordeloos följde med oss på färjan tillbaka till Medelpad.
Svamptillgången var på topp och vi hade några fina svampdagar tillsammans på ängar och i skogar.
Hela gänget bodde hemma hos Hjördis. Första dagen guidade jag till mina hemmamarker vid Siljebergets varma sydsluttningar där Jan och gänget stojade av mykologisk upptäckarglädje. Vi noterade
bl.a. föränderlig brosking (Marasmius wynnei), röd larvklubba (Cordyceps militaris), tvåfärgsnopping (Entoloma tjallingiorum) och ullmussling (Hohenbuehelia fluxilis) i hassel- och allundarna.
Under femton botaniska svampveckor i Borgsjö 1982–2010 har vi fördjupat oss i olika skivlingsläkten och den kunniga, danska mykologgruppen har ofta varit på besök. År 1997 handlade Borgsjöveckan om släktena Hebeloma (fränskivlingar) och Lactarius (riskor). Jan var självskriven ledare
för Hebeloma-delen. Redan första kvällen höll Jan ett uppskattat föredrag med bilder om ”Hebeloma
species occurring in Sweden”. Vi hade tur med riklig svamptillgång åt jämtlandshållet och fann t.ex.
varje dag Hebeloma monticola i fuktiga skogar med björk och sälg. Siw Muskos hade några år tidigare funnit Hebeloma monticola i sina hemtrakter och sänt till Jan som beskrev den som helt ny art för
vetenskapen. När mykologiveckan 2006 i Härjedalsfjällen planerades så var det självklart att be Jan
att vara kursledare tillsammans med Stig Jacobsson. Jans breda kunskap om olika svampgrupper och
hans entusiasm blev till stor glädje för deltagande svampvänner både under vandringar över fjällsippans hedar och vid genomgångar kvällstid. Det blev även ett kärt återseende vid mykologiveckan i
Närke 2008 där Jan var kursledare tillsammans med Birgitta Wasstorp. En omtyckt vän och skicklig
mykolog har lämnat oss.
Sundsvalls Mykologiska Sällskap
Jan-Olof Tedebrand
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Mykologi i Sverige 2011 – del 1
I ett tidigare numrmer av SMT fanns en inbjudan till svampföreningar och institutioner med mykologisk aktivitet att presentera sig i ord och bild i tidskriften. Några har hörsammat uppropet och vi
inleder i detta nummer med rapporter från några aktiva föreningar och muséer. I ett senare nummer
hoppas vi kunna presentera ytterligare föreningar liksom mykologiska herbarier och institutioner
med mykologisk forskning.
Redaktionen

Stockholms Svampvänner
Den anrika föreningen
Stockholms Svampvänner
bildades 1879 av Frieslärjungen Matts Adolf
Lindblad. Sedan dess har
föreningen, mer eller mindre kontinuerligt, utbildat
Stockholmstraktens invånare i svampkunskap.
Från 1940-talet och framåt har föreningen letts
av framstående Stockholmsmykologer som
Hugo Stelin, Nils Suber och Åke Strid. Idag koncentreras verksamheten kring en föreläsningsserie på vårsäsongen och en mer exkurrerande
verksamhet på hösten samt en svamputställning.
Förutom våra svamputställningar som rapporte-

rats om i SMT tidigare (Andersson 2010) så är en
av föreningens höjdpunkter under året ett veckoslut då vi gör en svampresa. Resmålen har varierat genom åren och reserapporter från Ösel och
Femsjö har redovisats i Jordstjärnan (Andersson
2000, Strid 2001). Förra året bestämde vi oss för
att inte åka så långt bort. Varför inte utforska de
fina svampmarker vi har i vårt eget län? Vi gör
förstås flera dagsexkursioner varje säsong i vårt
eget län, men det fina med våra svampresor är ju
att man både umgås dygnet runt och koncentrerat ägnar sig åt svamplokaler och tar sig tid att
nyckla fram varje knepig kollekt inklusive mikroskopering. Vi gör också en minisvamputställning och använder våra förtryckta namnetiketter

Tabell 1. Första rapporterade fynden i Artportalen från Stockholms län av arter som påträffades under Stockholms
svampvänners höstresa till Gålö 24 – 26 september 2010.
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Fig. 1. Stockholms svampvänner på exkursion till Gålö havsbad. Gruppbild utanför Naturens hus i Tyresta by 201009-26. Foto Mattias Andersson.

som vi annars har vid våra svamputställningar.
På så vis blir det väldigt lärorikt för de medlemmar som följer med på våra resor.
2010-års förläggning var Gålö havsbad, strategiskt placerad intill fina kustlokaler och med
vildmarksskogarna i Tyresta inom räckhåll. Alla
fynduppgifter har rapporterats in till Artportalen.
Flera fynd som gjordes under dessa dagar visade
sig vara nya för länet baserat på rapporteringen
till Artportalen (tabell 1). Två nyfynd gjordes
av puderspindling (Cortinarius aureopulverulentus). En fin bild och artbeskrivning publicerades i förra numret av SMT (Stridvall 2010).
De två nya fynden i närheten av Gålö kommer
från två närliggande lokaler som är separerade

av ett sund. Det finns ett gammalt herbariefynd
av puderspindling från Stockholms län. Tidigare
ordföranden i Stockholms svampvänner, Lars
Romell, gjorde 1888 en insamling av arten, som
finns belagd på Riksmuseet i Stockholm. Puderspindling har betraktats som utdöd i Stockholms län tills de nu återupptäckta fynden. Inte
långt ifrån puderspindlingen på lokalen Björnö
hittades ytterligare en spännande art, en liten
fjällskivling. Lepiota subincarnata som inte tidigare har rapporterats till Artportalen (fig. 2).
Läs mer om Stockholms svampvänner och deras
aktiviteter på hemsidan [www.ssv1879.se/].

Fig 2. Lepiota subincarnata J.E.
Lange. Södermanland, Björnö,
2010-09-24.
Foto Mattias Andersson.
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Svampklubben Mandelriskan
Mandelriskan är
antagligen Sveriges nyaste svampklubb. Hur gick
det till när den
startades? Det var
en tidningsartikel i Katrineholmskuriren. Artikeln handlade om hur Klas Jaederfeldt från
Södertälje hade flyttat till Vingåker. Kuriren
tyckte kanske att det var spännande att någon
som haft svamp som yrke (dvs. jobbat på
Naturhistoriska riksmuseets svampherbarium)
flyttat till området och ville testa denne med att
gå ut i skogen och titta på svamp.
Väl ute i skogen frågade jag (Klas) om inte journalisten kunde få med några rader om att jag
saknade en svampklubb. Jag hade ju tidigare
startat Södertälje svampklubb. Han lovade att
skriva något om det.
Detta var något som verkligen föll i god jord och
på kort tid hade ca 50 personer anmält sitt intresse. Vi var ute i skogen några gånger och hade
några inomhusträffar där alla satt och bestämde
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sin svamp. Givetvis var de flesta mest intresserade av matsvamp. Det är ju så de flesta av oss
börjat, men det fanns även lite oätligt på borden.
Det har nu runnit iväg några månader och vid
ett årsmöte valdes en styrelse som skulle ta hand
om verksamheten. Det blev några föredrag ”Vad
är en svamp”, ”Vårsvampar”, ”Vad finns det för
svamp på och runt ek” och ”Vad finns det för
svamp på och runt gran”. Några personer har
tappats bort, men kvar finns ett litet järngäng
på 30 stycken som verkligen vill lära sig svamp
(alla sorter). Vi har bland oss flitiga svampinventerare som rapporterar allt till Artportalen, en
som trivs bäst ihop med tickorna och hans fru
som färgar garn med svamp. Framför oss har vi
i skrivandets stund två exkursioner, den första
till en igenvuxen slottspark där det bl.a. hittats
rökpipsvamp. Till hösten kör vi igång på allvar.
Klas Jaederfeldt
Tegelgatan 19
643 31 Vingåker
klas@jaederfeldt.com
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Göteborgs Svampklubb

Göteborgs Svampklubb är en förening som syftar till att öka kunskapen om västsvenska svampar och att öka medlemmarnas kunskaper om
svamp i allmänhet. Fokus har aldrig legat på
matsvampar även om även dessa studeras vid
tillfälle. Föreningens aktiviteter består av föredrag, exkursioner och artbestämningssessioner.
Svampklubben har idag ca 60 medlemmar och
man träffas en gång per månad under terminstid
på Institutionen för växt- och miljövetenskaper
vid Göteborgs universitet.
Klubben bildades redan 1965 på initiativ av
Filip Karlvall. Dess första styrelse bestod av
John Eriksson, Filip Karlvall, Sven O. Andersson, Åke Strid och Karl-Gustav Ridelius. Även
Tore Nathorst-Windahl var en viktig person under klubbens första år och tack vare en donation
från honom kunde man från och med 1971 ge ut
en tidskrift, först rätt och slätt kallad ”Årsskrift”,
senare Windahlia. Den kom ut med ojämna
mellanrum fram till 2005, då Windahlia slogs
samman med Svensk Mykologisk Tidskrift.

För närvarande
pågår en digitalisering av hela
skriften för att
den skall kunna
göras tillgänglig
för en bredare
allmänhet. John
Eriksson var ord- Morchella esculenta på Älgön.
förande under många år, senare efterträddes han
av Nils Hallenberg. Nuvarande ordförande heter
Elisabet Sjökvist och är doktorand vid Institutionen för växt- och miljövetenskaper i Göteborg. Föreningen har fyra hedersmedlemmar,
Karin Bohlin, Anders Bohlin, Leif Ryvarden och
Åke Strid.
Är du intresserad av att delta i våra aktiviteter
och bli medlem kan du höra av dig till Elisabet
Sjökvist (elisabet.sjokvist@gmail.com) eller
Mikael Jeppson (jeppson@svampar.se). Du hittar oss på Facebook [http://www.facebook.com/
group.php?gid=115137099866&v=info].
Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan
jeppson@svampar.se

Nils Hallenberg på svampklubbsexkursion på Älgön.
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Svampkonsulenternas Riksförbund
Svampkonsulenternas
Riksförbund (SKR) bildades 1990 och är en intresseförening för utbildade svampkonsulenter.
Vi är drygt 250 medlemmar som är aktiva och är
spridda över hela landet.
Det huvudsakliga föreningsuppdraget är att:
• främja medlemmarnas intressen
• uppmuntra och initiera fort- och vidareutbildning av medlemmarna
• sprida kunskap om svamp
• främja utbildning av andra svampintresserade
• ge förslag till ekonomiska riktlinjer för
medlemmarnas verksamhet
• medverka till utbildning av blivande
svampkonsulenter enligt av förbundet godkänd läroplan, samt stimulera till geografisk
spridning av dessa kurser
• vara forum för idéutbyte mellan medlemmarna

Fig. 3. Talltuvskivling (Lyophyllum shimeij) funnen
vid Riksträffen 2010 i Trehörningsjö. Foto PerAxel Karlsson.

Varje år genomförs två rikstäckande aktiviteter.
Årsmötet äger rum lördag – söndag någon gång i
februari, oftast i Stockholmstrakten. Riksträffen
går av stapeln en långhelg, fredag-söndag, under hösten, på olika geografiska lägen över
hela landet. Vid båda dessa tillfällen genomförs
fortbildning och vid Riksträffen ligger fokus
på exkursioner, artgenomgångar, föreläsningar,
svamputställning och naturligtvis trevlig samvaro.
Förbundet vill ge möjlighet till lokalt utbyte
inom fem geografiska regioner. Regionerna har
”egna” aktiviteter någon eller några gånger om
året men alla svampkonsulenter oavsett adress
är välkomna.
Kontakt
Vill du bli medlem, antingen som svampkonsulent eller som stödmedlem är du välkommen
att skicka e-post till [styrelsen@svampkonsulent.se].
På hemsidan [www.svampkonsulent.se] finns
mer information om föreningen och adressregister till föreningsmedlemmar.

Tidningen Sporaden kommer ut fyra gånger om året
och innehåller lättsamma och intressanta svampartiklar
samt information om vår verksamhet.
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Per-Axel Karlsson
Norra Pitholmsvägen 4
941 46 Piteå
peraxel.karlsson@telia.com
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Östersunds Mykologiska Förening

Historik
ÖMF bildades den 29 november 1977. Lars Lundberg, som sedan barnsben inspirerats av Nils Suber
i Stockholm, tog initiativet till att bilda en svampförening i Jämtland. Lars flyttade till Östersund
1970 och hade fortsatt kontakt med Nils Suber
även efter flytten. Lars blev naturligtvis ordförande i den första styrelsen och var det fram
till 1997 då Maj-Britt Såthe tog över. Under åren
i Östersund har Lars svampintresse tagit större
delen av hans tid både innan föreningen bildades
och under de 20 år som Lars var ordförande i
föreningen. Lars kunskap och engagemang har
varit bärande för föreningen och är det fortfarande även om nya krafter officiellt tagit över.
Det första större arrangemang som föreningen
medverkade i var Nordisk Mykologisk Kongress på Birka folkhögskola 1982 med 90-talet
deltagare från hela Norden och även en del från
kontinenten. Jämtland blev därigenom mera
känt för mykologer och andra svampkännare.
När föreningen sedan även arrangerade SMF:s
svampvecka 1984, förlagd till Köja fjällhotell i
Edsåsdalen och med årsmötet i Östersund kan
man säga att grunden hade lagts till kännedomen
om åtskilliga arters förekomst i Jämtland, till en
början inom ett mycket begränsat område. Dessa
arrangemang blev startsignalen för Lars Lundberg och ett par ytterligare eldsjälar i Jämtland
att fortsätta inventeringsverksamheten och då
kom Stig Jacobsson in i bilden. Lars hade fått
kontakt med Stig under slutet av 1970-talet och
kontakten har blivit bestående genom åren. Stigs
medverkan under de tidigare årliga inventeringarna har varit en grundförutsättning för den artrika omfattning dessa fått. Från 1982 och under
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15–20 år har Stig hjälpt föreningen med inventeringar.
Lars Lundbergs engagemang och stora kunnande
har inneburit att även andra kända mykologer
under årens lopp gärna har besökt vår förening,
lärt ut arter, deltagit i exkursioner och inventeringar och hållit föredrag t.ex. Åke Strid, Olle
Persson, Herbert Kaufmann, Johan Nitare, Siw
Muskos, Hans Marklund och Pelle Holmberg.
År 2006 var föreningen åter värd för Sveriges
Mykologiska Förenings mykologivecka, denna
gång i Hamra i Härjedalen i samarbete med
Sundsvalls Mykologiska Sällskap.
Kursverksamhet och studiecirklar
Föreningen har under årens lopp, i egen regi
eller i samarbete med andra föreningar, haft studiecirklar och kurser, vid två tillfällen i mikroskopering, 1993 och 2001 (ledare Ingemar Tagesson och Lars Lundberg),”Tickkurs” (Malte och
Gunnel Edman, Anders Bringskog), ”Marksvampar med indikatorvärde” (Stig Jacobsson,
Håkan Lindström, Lars Lundberg), ”Veta mer
om kremlor” (Tommy Svensson). Samarbetspartners har varit Frikyrkliga studieförbundet,
Naturskyddsföreningen, Birka folkhögskola och
Bildningsförbundet Mittnorrland. Dessutom har
vi haft några kurser i svampfärgning under ledning av Maj-Britt Såthe.
Föreningen idag
Föreningen, eller åtminstone några av dess medlemmar, deltar även fortsättningsvis i inventeringar av olika slag, främst på uppdrag från länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Årligen (med
något undantag) återkommande aktiviteter är
förutom årsmöte med middag, lotteri och ofta
någon föredragshållare, knytkalas under januari/
februari, deltagande i Skogens dag och Bilfria
dagen samt en tvådagars höstutflykt med övernattning. Svampens dag brukar föreningen fira
med svamputställning. De senaste åren har den
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varit på Jamtli i Östersund
och den brukar vara mycket välbesökt. Utöver dessa
aktiviteter brukar vi ha en
vårutflykt, en fjällutflykt
där intresset är koncentrerat på kantareller samt en
senhöstutflykt med inriktning på trattkantareller.
I år planerar vi att ha ett
eller ett par tillfällen med
inriktning på färgsvamp
samt vid ett senare tillfälle
färgning med de svampar
vi hittat. Föreningen har
idag 106 medlemmar. De
flesta är mest intresserade
av matsvampar, ganska
naturligt, men det är tyvärr Karin Kellström och Maj-Britt Såthe på taggsvampsinventering på Andersön.
ett sjunkande antal som del- Foto Birgit Ström.
tar i våra aktiviteter även
Vi har en hemsida: [www.omf.se].
om intresset för svamp tycks vara ökande. Är
det en allmän trend?
Karin Kellström
Lars Lundberg är idag 89 år gammal och är fortSlätteråsen 1923
farande pigg och alert och den klippa vi anlitar
835 91 Krokom
för artbestämning när andra går bet. Han har
karin.kellstrom@ostersund.se
också bidragit till de historiska uppgifterna i
denna artikel. Logotypen, med Jämtlands landskapssvamp blodriskan som grund, togs fram efter beslut av årsmötet 2009. Behjälplig med detta
var Ulla Granqvist som utgick från en akvarell
av Lena Magnusson.
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Puggehatten
Puggehatten
–
Skånes
Mykologiska Förening
Ett kvartssekel i skånska
marker
Svampintresset i Skåne går
tillbaka till åtminstone förra
sekelskiftet då Waldemar Bülow, redaktör för
Folkets Tidning i Lund, propagerade för svamparnas roll i naturen och i naturahushållningen.
Han utgav boken Svampar 1916, en intressant
och kåserande men samtidigt saklig svampexposé. Senare har Olof Andersson, känd som
”Svamp-Olle” gjort betydande insatser för
mykologin och för kartläggandet av fungan i
Skåne.
Puggehatten – Skånes mykologiska förening
startade sin verksamhet 1986 och 1987 började
man ge ut ett medlemsblad med namnet Puggehatten. Föreningen fyller således 25 år i år, vilket
kommer att firas med en eller två jubileumsexkursioner. Ordet puggehatt är genuin gammal
skånska och betyder paddhatt (eller grodhatt).
Därigenom ansluter namnet till liknande namn

på andra språk, t.ex. nederländska paddestool
och engelska toadstool (dessutom är Pahati
namnet på en fynsk svampstudiegrupp). Beteckningen puggehatt för hattsvamp är fortfarande
levande hos en äldre generation, vilket författaren kan intyga, nämligen, då han en höstdag
insamlat ett antal exemplar av stolt fjällskivling
på betesmarken Risen vid Genarp, mötte två äldre bybor som vid åsynen av svamparna utbrast:
”Ou, det var ena rediga puggehattar!”
Föreningens namn Puggehatten föreslogs och
blev antaget på det konstituerande mötet 1986.
Från början ingick inte ”Skånes” i namnet men
tillades senare då många personer hörde av sig
och undrade över föreningens hemort. Ordförande för föreningen har varit Sigvard Svensson, Ulf Olsson och därefter åter Sigvard Svensson. Redaktör för tidskriften har vid samma
perioder varit respektive Sigvard Svensson, Ulf
Olsson och Tony Svensson.
Den viktigaste aktiviteten är givetvis exkursionerna. De hålls varje lördag under högsäsong (augusti – oktober) samt dessutom måndagskvällar
i augusti. Under resten av året planeras exkur-

Rutbläcksvamp (Coprinopsis picacea)
är en karaktärsvamp för Skåne och
utgör Puggehattens emblem. Den
förekommer i näringsrika bokskogar
och är ganska vanlig.
Foto J. Krumlinde.
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sioner en gång i månaden, även under vintern.
Ibland kan exkursioner ställas in antingen på
grund av snö och is under vintern eller torka på
sommaren. Senaste åren har vi genomfört i snitt
20 exkursioner per år. Antalet deltagare varierar
mellan ett fåtal och cirka tio personer, i enstaka
fall åtskilligt fler. Vi försöker förlägga exkursionerna omväxlande till olika delar av Skåne,
men till viss del blir målen beroende på var
flertalet deltagare bor. Således blir Lundatrakten
väl genomsökt, men också nordöstra och nordvästra Skåne har på senare tid varit välbesökta.
Avstånden i Skåne är inte så stora och större
delen av landskapet nås med en timmes bilresa.
Exkursionerna annonseras i medlemsbladet och
på nätet [http://www.puggehatten.se].
Puggehatten genomförde under några år i början av 1990-talet flera inventeringshelger på
Söderåsen och har sedan drygt tio år tillbaka
varje år genomfört inventeringsläger under ett
veckoslut på hösten. Även här försöker vi variera
målen och har studerat områdena kring Ivön,
Degeberga (östra Skåne), Röstånga (Söderåsen)
och Tranås (Österlen) samt Breanäs i nordöstra
Skånes barrskogsområde. Det innebär att vi inventerat i många olika miljöer, som bokskog,
ädellövskog, betesmarker, strandängar och
naturlig barrskog. Sammantaget är en stor del av
de i Norden förekommande naturmiljöerna representerade i Skåne. Hittills har sammanlagt 16
inventeringshelger genomförts. I Puggehattens
regi har också mikroskoperingskurser genomförts några gånger vilket haft stor betydelse för
utveckling av medlemmarnas mykologiska kunskaper och färdigheter. Puggehatten har också
stått som arrangör av SMF:s mykologiveckor i
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Skåne. Den allra första mykologiveckan i Degeberga ägde rum innan föreningen Puggehatten
bildades men kan anses utgöra startpunkt och
inspiration för denna. Sedan har vi haft mykologiveckor i Röstånga, Tyringe och, senast 2005,
i Skåne-Tranås på Österlen. För många svenska
mykologer har dessa veckor utgjort inspirerande
tillfällen att få se och lära känna den speciellt
skånska fungan, särskilt de bokskogsarter, som
är mindre vanliga norr om Smålandsgränsen.
Puggehatten har också goda förbindelser med
den danska Foreningen til Svampekundskabens
Fremme och medlemmar i Puggehatten deltar
regelbundet i den danska föreningens årsmöte
i februari och utbyter kunskaper och erfarenheter. År 2010 inledde vi ett exkursionsutbyte
med Svampevennerne på Bornholm, något som
planeras bli årligen återkommande. De stora
likheterna mellan det danska och skånska landskapet betyder också att svampfloran blir likartad,
och då är det betydelsefullt att den gemensamma
kompetensen hos två föreningar kan tillvaratas.
Kontakt
Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening
Botaniska museet
Ö. Vallgatan 18
223 61 Lund
e-post: info@puggehatten.se
Joachim Krumlinde
Näktergalsvägen 53
247 36 Södra Sandby
joachim@krumlinde.org
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Svampkonsulent NORR
Den 25 november
1989, d.v.s. innan
Svampkonsulenternas Riksförbund
bildades
1990,
hade
svampkonsulenterna i Västerbotten och Norrbotten bildat
Svampkonsulent NORR. Ett viktigt argument
för bildandet var att man fick anledning att
träffas, lära känna varandra och diskutera gemensamma ”svampfrågor”. En annan faktor var
de långa avstånden till Mellan- och Sydsverige
som gör att många konsulenter i norr kan ha
problem med att ta sig till svampträffar i dessa
delar av landet. De mycket goda erfarenheterna
från Svampkonsulent NORR var en av anledningarna till att riksförbundets styrelse i november
1993 gav Stig Norell och Hans Marklund i uppdrag att utarbeta ett förslag till regionindelning.
Vid riksförbundets årsmöte den 5 februari 1994
presenterades ett förslag till indelning av landet

i fem regioner: Norr, Mitt, Öst, Väst och Syd.
Svampkonsulenter NORR är anslutna till
Svampkonsulenternas Riksförbund. Vi har en
utbildning på universitetsnivå samt träffas en
till två gånger per år för att vidareutbilda oss
och utbyta erfarenheter. Dessa träffar är en garanti för att vi håller våra kunskaper aktuella,
samtidigt som vi har trevligt tillsammans och
förstärker vårt nätverk. Vår främsta uppgift som
svampkonsulent är (som vi ser det) att förmedla
baskunskaper till allmänheten. Det gör vi bl.a.
genom våra träffar, vilka genomförts varje höst
sedan 1991. Träffarna har varit på olika platser
i norra delen av Sverige (se nedan). I samband
med dessa har svamputställningar för allmänheten gjorts och på så vis har kunskapen om
våra svampar ökat och i många fall medfört ökat
tillvaratagande av svamp. Kunskaperna som
förmedlats av svampkonsulenterna har därmed
bidragit till att företag startats och försäljning av

Svampkonsulenter Norr på exkursion till Naturreservatet Häggberget. Foto S. Norell.
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svamp blivit intressant. Våra medlemmar är bosatta på många ställen
runt om i landet, men i huvudsak
finns vi i de norra länen, Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland samt
Jämtlands län.
Varje höst har Svampkonsulent
NORR anordnat träffar under ett
veckoslut på olika platser i norra
Sverige. Årets träff är planerad att
hållas i Lycksele 12 – 14 augusti.
1991 – Lycksele, Lappland
Jättemusseron (Tricholoma colossus). Foto S. Norell.
1992 – Skellefteå, Västerbotten
1993 – Sorsele, Lappland
Kontakt
1994 – Örnsköldsvik, Ångermanland
[http://www.svampkonsulentnorr.se].
1995 – Kalix, Norrbotten
För att hitta en svampkonsulent nära dig, se
1996 – Vindeln, Västerbotten
kontaktuppgifter under våra medlemmar på vår
1997 – Trehörningsjö, Ångermanland
hemsida eller skicka e-post till oss på [info@
1998 – Ånäset, Västerbotten
svampkonsulentnorr.se]
1999 – Umeå, Västerbotten
1999 – Arvidsjaur, Lappland
Stig Norell
2000 – Sorsele, Lappland
Ulvviksvägen 29
2000 – Uddevalla, Bohuslän
870 10 Älandsbro
2001 – Kalix, Norrbotten
stig.norell@gmail.com
2002 – Storlångträsk, Norrbotten
2003 – Vormsele, Västerbotten
2004 – Trehörningsjö, Ångermanland
2005 – Malå, Lappland
2006 – Lycksele, Lappland
2007 – Piteå, Norrbotten
2008 – Härnösand, Ångermanland
2009 – Skellefteå, Västerbotten
2010 - Trehörningsjö, Ångermanland
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Fredriksdal Muséer och Trädgårdar i
Helsingborg
På Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg anordnar vi årligen en utställning om
svamp under två veckor i september. Det har vi
gjort i över 25 år och den utvecklas i takt med
tiden. Nya rön kommer fram som vi delar med
oss av till våra besökare. Årets utställning är öppen 6-18 september 2011.
Utställningen bygger till största delen på insamlat material som medarbetare och en del medlemmar i Skånes Mykologiska Förening, Puggehatten samlar in.
Redan i hallen möts besökaren av barnens bord,
ett lågt svampformat bord och en stor röd flugsvamp med en lucka som visar en av svampens
alla inneboende, mygglarven. På barnens bord
är svamparna indelade i fem huvudgrupper,
skivlingar, rör-, tagg-, finger- och buksvampar.
Utställningen berättar om vad svamp är, vilken
betydelse de har i symbios med andra växter,
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som saprofyter och vilka skadeverkningar de
har som parasiter. Det berättas om nyttosvampar inom medicin, vin- och öltillverkning, nya
användningsområden inom industrin men även
om äldre tiders trolldom och magi. En del av utställningen tar fasta på våra goda och välkända
matsvampar hur man tillreder, konserverar,
torkar eller gör inläggningar av olika slag. Vi informerar också om våra giftigaste svampar. Här
har vi tagit med förgiftningssymtom och vikten
av att känna till de giftigaste svamparna som en
livförsäkring för svampplockaren.
I resten av salen är svamparna systematiskt indelade efter sporfärg. Alla svampar ligger på
mossklädda bord för att hålla sig fräscha. Vi har
genom åren kommit fram till att om vi duschar
mossan regelbundet och täcker borden med
odlingsväv under natten håller svamparna sig
fräscha väldigt mycket längre än tidigare. Skyl-
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tarnas färg avslöjar om svampen är ätlig (grön),
giftig (röd) eller av ringa värde för matsvampsplockaren (grå). För tveksamma arter och där det
råder förväxlingsrisk med giftiga arter, som t.ex.
rodnande fjällskivling och rodnande flugsvamp,
håller vi oss till gråa skyltar och visar och berättar för dem som frågar.
Det är en utställning med en fantastisk färgoch formrikedom med doft av skog, svamp och
mylla. Bland alla dessa naturens underverk har
vi förutom namnetiketter i grönt, rött och grått
lagt ut små bilder på näsor som lockar till flera
upptäckter i svamparnas rike. Dofter av anis,
kokos, sill och vidbränd potatis i en salig blandning. Vi låter också besökarna ta del av det senaste inom forskningen.
Utställningen besöks i genomsnitt av 3 000 personer årligen. I veckorna tar vi emot skolklasser
på upp emot 200 elever dagligen. Under hela
utställningsperioden kommer många besökare
med korgarna fulla för att få hjälp med art-

bestämningen. Under de två veckorna utställningen håller öppet exponeras vanligen mellan
350-450 olika arter.
Under åren har vi bland annat visat rariteter som
tallgråticka (Boletopsis grisea), klibbjordtunga
(Geoglossum difforme), parkskinnticka (Cortricia confluens) och bläckfisksvamp (Clathrus
archeri). Vi har mycket hjälp av våra duktiga
mykologer runt om i landet och ibland även av
mykologerna över sundet. Det insamlade materialet artbestäms och växtplatsen dokumenteras
noga. Under många år har Sven-Åke Hanson
från Skånes mykologiska förening, Puggehatten,
hjälp oss med all registrering . Det är med stor
glädje vi hälsar alla välkomna till årets svamputställning på Fredriksdal.
Cecilia Wånge
Karin Hjelmér
Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborg
www.fredriksdal.se

Var med och bidra till en ny och uppdaterad version av Ekologisk katalog
över storsvampar!
Nu har äntligen arbetet med en ny och uppdaterad
version av Ekologisk katalog över storsvampar kommit
igång. Med start under hösten 2011 och framåt kommer
vi att behöva din hjälp med att komplettera uppgifter
om arternas utbredning och ekologi. En arbetsversion
kommer att finnas tillgänglig på SMF:s hemsida under
hösten där du kan hitta mer info om projektet och hur
du kan bidra. Projektet genomförs av SMF i samarbete
med ArtDatabanken.

42

SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 32:2 (2011)

Konferenser

Hotad biologisk mångfald i skog
Trender, problem och visioner
12—13 november 2011, Örebro
Kom till konferens kring aktuella naturvårdsproblem med anknytning till skog och träd.
Helgen är ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF), Sveriges
Ornitologiska Förening (SOF), Sveriges Mykologiska Förening (SMF) och Sveriges Entomologiska Förening (SEF).
Konferensen är delad i fyra teman. Från en bild av läget 2011 belyser vi problem och
lösningar i den brukade skogen. Dag två kommer vi att närmare gå in på landskapsekologiska perspektiv när det gäller skogs- och trädanknutna naturvärden. Ingen som har
varit verksam i svensk naturvård de senaste åren har kunnat missa den diskussion och
de meningsskiljaktigheter som funnits när det gäller hur den skyddade (NR och NP)
svenska skogen ska skötas eller förvaltas. Vi tänkte inte ducka för den problematiken
men istället för att köra i nedslitna spår så har vi som sista tema bett ett antal personer
utveckla sin vision av vad de skulle göra med den svenska skyddade skogen under 15
år framöver. Formen för konferensen är korta intensiva föredrag om 20–30 min med
olika vinklar kring frågeställningarna
Ett detaljerat schema kommer att publiceras på hemsidan under hösten, [www.svampar.se].
Praktisk information
Plats:
Karolinska skolan, Örebro (ligger några kvarter från Örebro Centralstation).
Logi:
Livin vandrarhem och hotell (kvarteret bredvid Karolinska skolan).
Kostnader: Kostnaden för konferensen är 550:- och det inkluderar all mat under
konferensen och alla föreläsningar. Det står alla fritt att ordna eget
logi men vi har bokat hela Livin hotell och vandrarhem under den berörda
helgen. Kostnaden för vandrarhemsstandard är 250:- per natt och
kostnaden för hotellstandard är 600:- per natt.
Logikostnaden betalas på plats i vandrarhemmet/hotellet.
Resan till och från Örebro ordnar och bekostar du själv.
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Kommunikationer:
			
			
			

Det finns bra tåg- och bussförbindelser till Örebro. Logi och
konferens äger rum bara några kvarter från
buss/järnvägsstation. För er som åker bil så går såväl E20
som E18 förbi Örebro.

Anmälan: 		
			
			
			
			
			
:		
			
			

Du kan anmäla dig genom att gå in på Sveriges Botaniska
Förening hemsida [www.sbf.se] och klicka under konferenser
där du kan ladda ner anmälningsdokumentet. Du kan sedan
maila in den ifyllda anmälan till barbro.beck-friis@sbf.c.se eller
skriva ut den, fylla i och skicka den till Barbro Beck-Friis,
c/o Evolution och utvecklingsbiologi, Norbyvägen 18 A,
752 36 Uppsala. Om du inte har tillgång till internet och dator
så kan du ringa till Barbro Beck-Friis (018-4712891) och
anmäla dig. Deltagarantalet är begränsat till 120.

Kontaktpersoner från de olika föreningarna:
SBF:
Leif Andersson (leif.andersson@pro-natura.net, 0506-14301, 070-6571746),
Stefan Grundström (stefan.grundstrom@hotmail.com, 070-6960278),
SOF:
Åke Persson (ake.persson@borlange.se, 070-3253002
Åke Petterson (ake.pettersson50@telia.com, 070-5796380)
SMF:
Kill Persson (kill.persson@telia.com, 035-59463, 070-3216222)
SEF
Hans Karlsson (ka.hans@telia.com, 0485 -320 32, 07 -592 47 73).

En ny intressant och rikt illustrerad
skrift av Johan Nitare om barrskogens nyckelbiotoper har nyligen
givits ut av Skogsstyrelsen. Priset
är 130:- (+ porto) och den kan
beställas från [bokhandeln@skogsstyrelsen.se].
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