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Inledning
 Marklevande taggsvampar omfattar i dags-
läget fem olika släkten där samtliga arter bil-
dar ektotrof mykorrhiza med träd. Ett släkte är 
Sarcodon (fjälltaggsvampar), som sedan några 
år tillbaka omfattats av ett nationellt åtgärdspro-
gram (Nitare 2006a). Programmet kan gratis 
laddas hem som en pdf-fil från naturvårdverkets 
bokhandel [www.naturvardsverket.se]
   När undertecknad, Johan Nitare (JN) år 2005 
åtog sig att skriva detta åtgärdsprogram bedöm-
des det vara en relativt enkel uppgift. Dessa stora 
och köttiga svampar hade under 1900-talet varit 
mycket eftersökta och studerade av mykologer 
såväl i Norden som i Mellaneuropa och kun-
skapsläget kring släktet bedömdes vara ovanligt 
gott. Vid en genomgång av tillgängligt material 
från Sverige (allt typmaterial var dock utlånat 
vid tidpunkten) var det därför mycket överras-
kande att det uppenbarligen fanns kvar så många 
olösta taxonomiska och namnmässiga problem 
inom släktet. Några arter som dök upp var tidi-
gare inte kända från landet och i några fall blev 
det nödvändigt att använda provisoriska namn 
i åtgärdsprogrammet. Variationen och gräns-

ABSTRACT
The genus Sarcodon in Sweden – a preliminary report. 
The genus Sarcodon P. Karst. (Basidiomycota, Thelephorales) in Sweden is analyzed and a revision 
of its species is presented based upon ecology, morphology and molecular analysis. The species 
are all illustrated and a field key is provided. Many of the species within the genus Sarcodon are 
red-listed and in a recent survey within the nature conservation plan (Action plan) for red-listed 
Sarcodon species in Sweden (2006-2010) several new localities of rare species were found. Fur-
thermore, three new species are proposed based on a combination of morphology, ecology and 
molecular analysis. They are provisionally described as Sarcodon roseoviolaceus Nitare nom. prov., 
S. pseudoglaucopus Nitare nom. prov. and S. scabrosellus Nitare nom. prov. The molecular analysis 
of the rDNA Internal Transcribed Spacer sequence data supported the observed morphologi-
cal analysis and in addition it was found that the genus Sarcodon was polyphyletic with clades 
paraphyletic within the genus Hydnellum. 

Svenska arter av fjälltaggsvampar 
(Sarcodon) – en preliminär rapport 
 Johan nitare & nils högberg

SvamppreSentationer Svensk Mykologisk Tidskrift 33 (3): 2–49 2012

dragningen inom vissa arter var också oklar och 
vid de inventeringar som följde med åtgärdspro-
grammet var det ofta svårt att säkert namnge ett 
fynd. Särskilt många oklarheter fanns runt ”S. sca-
brosus – S. glaucopus”. 
      Under senare år har det blivit klart för oss att vi 
har använt vissa namn på ett felaktigt sätt, vilket 
gjort situationen ännu mer förvirrande. Även 
olyckligt valda svenska namn, som t ex ”blåfo-
tad taggsvamp” (som normalt inte har blå fot), 
har i vissa fall bidragit till dessa missförstånd. 
Även variationen hos fruktkroppar i olika ålders-
stadier har ibland bidragit till felbestämningar. 
Den ökade aktiviteten i sökandet efter fjälltagg-
svampar genom åtgärdsprogrammet har emel-
lertid lett till många nya lokaluppgifter och att 
inte mindre än tre nya arter här kan presenteras. 
Många regionala inventeringar inom ramen för 
åtgärdsprogrammet har redovisats i särskilda 
rapporter, t ex Antonsson (2012), Bengtsson 
& Vesslén (2009), Bergström (2010), Carlsson 
m fl (2012), Edvinsson (2007), Edvinsson m fl 
(2007), Fasth (2010), Gahne (2005), Hagström 
(2005), Johansson & Carlsson (2011), Runesson 
(2006).
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Syftet med föreliggande artikel är att försöka 
komplettera och tillrättalägga några tidigare 
missförstånd och felaktigheter i åtgärdspro-
grammet (Nitare 2006a) och samtidigt delge 
intresserade nya fakta och tankar från de se-
naste årens undersökningar. Beskrivningarna 
här kan ses som ett komplement till tidigare 
beskrivningar. Med artikeln hoppas vi kunna ge 
en preliminär bild av våra svenska arter av fjäll-
taggsvampar och underlätta för mykologer och 
naturvårdsintresserade att lättare kunna namnge 
sina fynd. Tyngdpunkten i beskrivningarna lig-
ger helt på fältkaraktärer och bara undantagsvis 
nämns mikroskopiska kännetecken. För att un-
derlätta bestämningen av vissa arter har dessa 
avbildats med flera fotografier. Vi 
introducerar även förslag på flera 
nya svenska namn.
   I föreliggande artikel har Johan 
Nitare svarat för samtliga text-
avsnitt, bestämningsnyckel och 
beskrivningar förutom avsnittet 
om DNA–studien som författats 
gemensamt av Nils Högberg och 
JN. Nils Högberg har genomfört 

det praktiska arbetet med alla sekvenseringar 
och dataanalyser, vilket resulterat i fig. 1.

Avgränsningsfrågor studerade med hjälp 
av DNA-metoder 
För att försöka råda bot på några av de mest 
uppenbara frågeställningarna kring vissa art-
avgränsningar, erhölls från länsstyrelsen i 
Dalarna särskilda medel för att med hjälp av 
molekylära metoder studera DNA hos ett 20-tal 
insamlingar (bilaga 1). Resultaten från denna 
studie har resulterat i nedanstående ”släktskaps-
träd” (fig. 1) och utgör tillsammans med morfo-
logiska och ekologiska data ett viktigt stöd för de 
taxonomiska slutsatser som här presenteras. Den 

Fig. 1. Ett släktskapsträd baserat på ITS-
regionen hos ribosomalt DNA, som 
visar genetiska likheter och olikheter 
mellan olika svenska arter av fjälltagg-
svampar (Sarcodon). Varje namn i trädet 
representerar en insamling och för vissa 
arter har flera insamlingar sekvenserats, 
t ex tre stycken av S. lepidus (se mate-
rialförteckning, bilaga 1). Kombinerar 
man molekylära och morfologiska data 
kan man preliminärt gruppera de svens-
ka arterna i sex grupper (A–F, se även 
tabell 1).

Phylogenetic tree based on maximum likeli-
hood criteria showing the relationships 
among Sarcodon species occurring in Sweden. 
Each name in the tree represents a collection, 
for some species, several collections were se-
quenced (see appendix 1). When molecular 
and morphological data are combined, the 
Swedish taxa are preliminary sorted into six 
groups designated as A-F (further informa-
tion, table 1).

SvamppreSentationer
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del av svamparnas genmaterial som undersökts 
är ITS-regionen hos ribosomalt DNA, vilket 
sekvenserats från två håll. Sekvenserna juste-
rades mot varandra (alignment) i programmet 
Clustal-X och sedan jämfördes avståndet mel-
lan kollekterna med hjälp av ”likelihood” analys 
som utvärderades med 1000 boostrapanalyser, 
vilket är en statistisk metod att utvärdera fylo-
genetiska resultat i samband med sekvensanaly-
ser.  I denna studie har material ingått från i stort 
sett samtliga svenska arter och formtyper som 
vi funnit av fjälltaggsvampar (Sarcodon spp.). 
För ett par kollekter blev sekvenserna dock inte 
lyckade varför dessa tyvärr fått utgå. Särskild 
uppmärksamhet har riktats mot de ”svåra” och 
variabla formerna runt Sarcodon scabrosus och 
S. glaucopus. Även enkla och självklara arter har 
tagits med som referens. På försök infördes även 
genetiska uppgifter från olika arter av Hydnel-
lum (korktaggsvampar). Dessa hamnade då på 
spridda platser i ”Sarcodon-trädet”. Det skulle 
kunna innebära att Sarcodon och Hydnellum, 
som båda beskrevs under slutet av 1800-talet 
av den finske mykologen Petter Adolf Karsten, 
egentligen är mer närstående och inflätade i 
varandra än vad vi tidigare trott och att de inte 
utgör naturligt skilda släkten. Om svamparna är 
korklikt sega eller köttigt spröda är därför ingen 
taxonomisk karaktär som återspeglar evolu-
tionära släktskapsförhållanden. Med andra ord 
skulle släktet Sarcodon inte utgöra en monofyle-
tisk grupp. Närmare forskning krävs dock för att 
utreda relationen mellan dessa två släkten och 
vilka nomenklatoriska konsekvenser eventuella 
förändringar av nuvarande uppdelning skulle 
få. Allt talar för att det här framöver kan bli fråga 
om omfattande taxonomiska och nomenklatoris-
ka (namnmässiga) förändringar vad gäller mark-
taggsvampar.
   Den molekylära studien tillsammans med mor-
fologiska karaktärer visar att man preliminärt 
kan gruppera de svenska arterna i sex grupper 
(fig. 1 och tabell 1) som speglar vilka arter som 
sannolikt är mer närstående varandra. Arterna 
i grupperna D, E och F utgör mer eller mindre 
egna linjer. Tyvärr blev S. scabrosellus ej analy-
serad, men det mesta talar för att den står nära S. 

scabrosus. Artpresentationerna på nedanstående 
sidor följer ordningsföljden i tabell 1.
   Den huvudsakliga slutsatsen från studien är 
att det fortfarande kvarstår många olösta taxono-
miska och namnmässiga problem inom släktet 
Sarcodon och att det krävs betydligt mer forsk-
ning för att vi ska kunna få en tydligare bild av 
artavgränsningar och vissa arters inomartsvaria-
tion. På vissa punkter har studien lett till att 
frågetecken rätats ut, men samtidigt har flera nya 
frågor väckts. Inte mindre än tre nya arter pre-
senteras här med provisoriska namn: S. pseudo-
glaucopus Nitare nom. prov., S. roseoviolaceus 
Nitare nom. prov. och S. scabrosellus Nitare 
nom. prov. samt en avvikande mörk form av S. 
glaucopus.
   Tyvärr har det varken funnits tid eller resur-
ser att inom ramen för åtgärdsprogrammet och 
denna molekylära studie bedriva en fortsatt och 
mer djuplodande taxonomisk grundforskning. 
Några DNA-analyser av äldre typmaterial har 
exempelvis ej genomförts. Det är därför en 
förhoppning att denna preliminära rapport ska 
inspirera någon forskare att ta sig an gruppen 
för en närmare vetenskaplig analys och utred-
ning och analysera släktet Sarcodon i relation 
till Hydnellum och andra släkten. Här utvecklar 
vi inte vidare vår upptäckt att släktena Sarcodon 
och Hydnellum inte är väl avgränsade då taxa 
inom respektive släkten blandas i ett flertal linjer 
i det resulterande trädet.  Bedömningen är att det 
skulle kunna vara en lämplig doktoranduppgift 
och att man då även sekvenserar typmaterial där 
sådant finns att tillgå. 

Skogstyper, marktillstånd och klimat
Lite förenklat, utifrån de trädslag som fjäll-
taggsvamparna lever associerade med, kan man 
gruppera arterna i olika skogsmiljöer (tabell 2). 
Vissa arter kräver förutom mykorrhizapartner 
dessutom speciella markförhållanden. Många 
arter är mer eller mindre knutna till kalkrika lo-
kaler (tabell 3) och påträffas främst i områden 
med grönsten eller övriga kalciumrika berg- och 
jordarter. Däremot kan arter som normalt påträf-
fas på kalkfattiga jordar också förekomma i 
kalkrika trakter. Exempelvis växer S. scabrosus 

SvamppreSentationer
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i tallskogar på såväl kalkfattig som kalkrik mark. 
Om det är kalciumjonerna i sig eller andra indi-
rekta effekter av kalk som är avgörande är dock 
oklart. Ibland kan ”kalkgynnade” arter dyka 
upp på oväntat ”fattiga lokaler” vilket antyder 

att det kan finnas andra ekologiska faktorer som 
överordnat styr eller ersätter kalkens effekter. 
Exempelvis uppträder S. joeides och S. lepidus 
på några sådana avvikande platser på grusåsar 
i solexponerade varma lägen med reliktartad 

Tabell 1. Svenska arter av slätet Sarcodon uppdelat på sex grupper av mer närstående arter. Grupperingen baseras 
på molekylära likheter/olikheter kombinerat med morfologiska karaktärer.

The Swedish species of Sarcodon placed in six groups of closely related species based on morphological and molecular data.

Tabell 2. 
Grov uppdelning av Sarcodon-arter i olika skogsmiljöer med associerade mykorrhizabildande trädslag. 

The occurence of Sarcodon species in different woodland habitats in Sweden.

Tabell 3. Många arter inom släktet Sarcodon föredrar kalkrika jordar med högt pH. Arter som främst påträffas på 
kalkfattiga eller intermediära jordar kan också växa på kalkrik mark (S. roseoviolaceus är dock i nuläget bara känd från 
en lokal på kalkfattig mark). Ett ”+” avser att arten i vänstra kolumnen även har påträffats på intermediära jordar 
utan inslag av rikörter (kalkindikerande växter).

The occurence of Sarcodon–species on calcareous, intermediate or acidic soils. Sometimes species in the left column occur on 
more intermediate soils, marked with “+”.

SvamppreSentationer
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förekomst av ek mot vattendrag där det är svårt att 
se någon direkt kalkpåverkan i den övriga vege-
tationen. Det kan därför vara felaktigt att tala om 
kalkgynnade–kalkoberoende om det i själva ver-
ket är andra faktorer som styr, t ex trädkontinui-
tet och varmt mikroklimat. Vissa arter tycks vara 
termofila (värmeälskande) och påträffas bara i 
klimatiskt gynsamma lägen och bildar bara frukt-
kroppar efter särskilt varma sommarperioder. 

Rödlistade arter och viktiga indikatorer 
på skyddsvärd skog
I vissa skogsområden kan man påträffa många 
olika rödlistade marktaggsvampar ur släktena 
Sarcodon, Hydnellum, Phellodon, Bankera och 
Hydnum. Ofta växer flera arter på samma yta. 
Dessa taggsvampsskogar är idag sällsynta och 
starkt hotade såväl i Sverige som i övriga Europa, 
framför allt genom avverkningar och andra skogs-
bruksåtgärder (Nitare 2006b). I dessa skogar finns 
nästan alltid andra rödlistade och hotade mykor-
rhizasvampar, t ex stora fingersvampar (Ramaria 
spp.), fårtickor (Albatrellus spp.), musseroner 
(Tricholoma spp.), skogsvaxskivlingar (Hygropho-
rus spp.) och spindlingar (Cortinarius spp.). 
Taggsvamparna, vilka ofta har stora och ganska 
långlivade fruktkroppar, kan då fungera som vik-
tiga och iögonenfallande naturvärdesindikatorer 
(signalarter) på skyddsvärda skogsområden. 
Samtliga fjälltaggsvampar kan ses som sådana 
signalarter (Nitare 2000) även om vissa arter vid 
en subjektiv bedömning ”väger tyngre” än andra. 
Exempelvis är fjällig taggsvamp (S. imbrica-
tus)  framför allt intressant som signalart i norra 
Sverige eller när den uppträder i stor mängd med 
stora och gamla mycel. Orsaken till att vissa om-
råden hyser en koncentration av sällsynta tagg-
svampar och andra ovanliga mykorrhizasvampar 
är sannolikt områdets skogshistoria i kombination 
med speciella markförhållanden, något som JN 
vill försöka åskådliggöra här nedan. 

Nyetablering – en hypotes om
konkurrenssvaga arter
Orsaken till att fjälltaggsvampar och andra 
ovanliga mykorrhizasvampar ofta uppträder 

tillsammans och koncentrerat på vissa ytor kan 
vara en fråga om dessa svampars livscykel och 
etableringsförmåga. Detta kopplar till skogens 
historia på själva växtplatsen eller till hur sko-
gen varit beskaffad i det direkta närområdet. Vid 
flera tillfällen har det slagit mig (JN) att vissa 
mycket artrika ”hotspots” för rödlistade tagg-
svampar utgjort platser som på något sätt varit 
starkt påverkade i äldre tid. Det kan t ex röra sig 
om forna grustäkter, tidigare dagbrott vid gamla 
gruvor eller före detta sjösänkningszoner vid 
stränder där tidigare blottlagda marker idag bär 
en första skogsgeneration med biologiskt relativt 
unga träd (≈100 år, se exempel under S. fuligi-
neoviolaceus). Då vi oftast hittar dessa sällsynta 
svampar i äldre naturvårdsskogar med långvarig 
trädkontinuitet, kan sådana avvikande platser 
vid en första anblick förefalla märkliga och från 
naturvårdssynpunkt besvärande. Men, vid när-
mare eftertanke kan dessa udda och avvikande 
förekomster ge oss värdefulla ledtrådar till dessa 
svampars biologi med förklaringar till vad som 
ytterst begränsar deras förekomst.
   En arbetshypotes är att svamparnas nyetable-
ring utgör själva ”flaskhalsen”. Förklaringen 
skulle kunna vara att fjälltaggsvampar (liksom 
flera andra sällsynta mykorrhizasvampar) är 
konkurrenssvaga vid själva etableringstillfäl-
let i relation till andra triviala arter. Troligen 
sker nyetablering med sporer bara på ”rena” 
rötter och då vanligtvis på frögrodda trädplan-
tor vilka inledningsvis saknar mykorrhiza. För 
att nyetablering med sporer ska kunna lyckas 
måste dessa svampar således vara ”först på 
plats”. Detta underlättas av att jorden är mer 
eller mindre steril och fri från konkurrerande 
mycel och att fjälltaggsvamparna vid tidpunkten 
fruktifierar i det direkta närområdet och sprider 
sporer. Ju närmre desto bättre, då sannolikheten 
att sporer ska lyckas landa på rätt ställe vid rätt 
tidpunkt och etablera ett nytt parkärnsmycel på 
en groende trädplanta minskar med avståndet till 
sporkällan. 
   När väl en nyetablering har skett och mykorr-
hiza utvecklats är dessa svampar troligen mycket 
långlivade och livskraftiga och kan stå emot 
konkurrens från andra mykorrhizasvampar. 

SvamppreSentationer
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Teoretiskt kan de som svampindivider sedan bli 
”hur gamla som helst” om miljön förblir intakt 
och även överleva måttliga successionsstörnin-
gar såsom en brand där träden överlever. En och 
samma svampindivid kan genom sitt mycel bin-
da samman flera träd i ett nätverk som succes-
sivt utvidgas och fragmenteras. Markens mycel 
”klättrar” således över till nya självsådda träd-
plantor eller till nybildade kortrötter hos andra 
träd på platsen (vilka under en mycket kort tid är 
oinfekterade och saknar mykorrhiza). Denna lo-
kala ”vegetativa” mycelspridning kräver således 
trädkontinuitet på platsen och är troligen det helt 
dominerande spridningssättet. Nyetablering med 
sporer sker sannolikt bara sällsynt och sporadiskt. 
Alltså förekommer svamparna i landskapet dels 
1) som gamla ”klonbildande” svampindivider 
(där varje ”mycelklon” utgör en och samma ge-
netiska individ) som kan ha etablerats på platsen 
för mycket länge sedan på träd som idag kanske 
inte längre finns kvar men där svampindividen 
kunnat leva vidare på ständigt nyuppkomna träd 
på platsen (= ytor med trädkontinuitet), dels 2) 
som nya svampindivider (genetiskt unika) som 
uppkommit efter sporspridning och lyckad ny-
etablering.
   Det är slående att svamparnas fruktkroppar 
ofta uppträder just i trampade stigkanter eller 
andra lätt påverkade ytor med uttunnade veg-
etationsmattor (se t ex  Nitare 2009: fig. 9). Det 
är inte helt otänkbart att dessa mykorrhizasvam-
par i sin sexuella reproduktionscykel är så väl 
evolutionärt anpassade till träden att de på något 
sätt kan ”känna av” en markstörning och reagera 
med fruktkroppsbildning just vid en tidpunkt när 
chansen att få en lyckad nyetablering med sporer 
är som störst, dvs då förutsättningarna för frö-
groning av nya trädplantor också är som störst. 
Det är i alla fall frestande att tro att det här kan 
finnas evolutionära anpassningar kring frukt-
kroppsbildning och ekologiska störningsfaktorer 
som kopplar till trädens livscykel och som ingen 
närmare studerat.

Konsekvenser för naturvården
I flerskiktade och olikåldriga kontinuitetssko-
gar har träden självföryngrats successivt eller i 

återkommande pulser under inflytande av skogs-
bete, bränder eller andra påverkansfaktorer. Det 
har då funnits många tillfällen till nyetablering-
ar av dessa mykorrhizasvampar samtidigt som 
gamla svampmycel också kunnat leva kvar, 
vilket skulle kunna förklara dessa skogars rika 
svampflora och höga skyddsvärde. 
   Som inledningsvis nämndes, finns ibland mycket 
artrika ”hotspots” också i sekundärt uppkom-
men skog under vissa förutsättningar. Detta kan 
förklaras av att en närmast mycelfri mineraljord 
blottlagts vid en tidpunkt när trädfrön kunnat gro 
samtidigt som det på platsen skett ett ”sporregn” 
från ovanliga mykorrhizasvampar som fruktifi-
erat i närområdet. En tillsynes ung och ”trivial” 
skog kan därför vid speciella tillfällen hysa en 
stor koncentration av dessa ovanliga mykorrhiza-
svampar om skogen uppkommit spontant på 
”rätt plats” vid ”rätt tillfälle” och under ”rätt 
förutsättningar” i övrigt. Slumpen att sådana 
lyckade nyetableringar ska ske måste också vä-
gas in som en faktor, vilket gör att denna typ av 
”hotspots” troligen utvecklas mycket sällan.
   För att bevara den biologiska mångfalden av 
fjälltaggsvampar och andra rödlistade mykor-
rhizasvampar är det viktigt att bevara både gamla 
och nya växtplatser även om de senare vid en 
första anblick kan se alldagliga och triviala ut. 
Många gånger har exempelvis reservat och bio-
topskydd avgränsats så snävt utifrån strukturen i 
trädskiktet att de viktiga nyetableringarna hamnat 
just utanför det skyddade området. 
   Dessutom är det viktigt att i den brukade sko-
gen i närområdet till de platser där ovanliga 
mykorrhizasvamparna idag finns kvar tillämpa 
självföryngring och inte plantering som föryng-
ringsmetod för att om möjligt gynna områdets 
mykorrhizasvampar. Tyvärr är trenden idag den 
motsatta inom skogsbruket som allt mer går 
ifrån självföryngring, vilket troligen kan leda 
till en kraftig utarmning och trivialisering av 
mykorrhizasvampfloran i framtidens anlagda 
plantageskogar. Kultiverade trädplantor är re-
dan vid utplanteringen fullt infekterade med 
konkurrenskraftiga och ortsfrämmande triviala 
svampar. 
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Försök till bestämningsnyckel för 
fältbruk
Observera att släktet Sarcodon har pigmente-
rade bruna–gråbruna sporer till skillnad mot 
släktet Bankera som har färglösa (vita) sporer. 
Unga omogna fruktkroppar av Sarcodon har 

Bestämningsnyckel för fältbruk avseende släktet Sarcodon

 1.1 Fot på utsidan ludet orange, liten art i granskog S. martioflavus 
 1.2 Fot ej ludet orange 2

 2.1  Fruktkött violett, ibland med rosa-röda inslag 3
 2.2  Fruktkött ej violett  8

 3.1  I ädellövskog med ek eller bok   S. joeides 
 3.2  I barrskog 4

 4.1  Växer med tall 5
 4.2  Växer med gran på kalkrik eller näringsrik mark. Hatthud brunaktig med ± stort 
  inslag av rosa – violett – brunviolett, ibland bara violetta fläckar. Ibland förekommer 
  mörka former med purpurbrunsvart hatt. Fruktkött vitt men under hatthuden 
  eventuellt med rosa-purpur – violetta inslag. Svampen mörknar vid tumning 
  och i skador och blir då mörkbrunt fläckig S. glaucopus

 5.1  Hatt eller fruktkött kraftigt blåviolett   6
 5.2. Hatt eller fruktkött med svaga eller otydliga violettgrå – vinrödvioletta färgtoner 7

 6.1  Hatt brunviolett – blåsvart, fruktkött violett från början (ej färgförändring i 
  luften), smak mycket skarp, i kalktallskog S. fuligineoviolaceus
 6.2  Hatt cigarrbrun – svartfläckig. Fruktkött först rosa, efter en kort 
  stund med färgomslag till violett, mild och god svampsmak, i
  kalkfattig lavtallskog S. roseoviolaceus nom. prov.

 7.1  Hatthud trådig – fjällig, som ung ljusrosa, sedan tegelrödbrun – kastanjebrun – mörkbrun. 
  Fruktkött ibland med svagt vinröd ton, fotbas blågrön. Bitterskarp smak. Växer främst i
  fattig lavtallskog  S. scabrosus
 7.2  Hatthud slät (aldrig trådig eller fjällig) med violettgrå – gråbruna färgtoner, 
  torr med små hyfknutor, tidigt söndersprucken i ett mycket
  finmaskigt – knottrigt nätmönster.  Fotbas ej blågrön. Mycket stor art i 
  kalktallskog  S. leucopus

 8.1  Hatt med grova, brunsvarta, uppåtstående fjäll som redan på unga 
  exemplar är distinkt mörkare än hatten i övrigt  9
 8.2  Hatt slät, söndersprucken eller med trådfjällig struktur där fjällen har snarlik 
  färg som hatten eller bara är något mörkare  10

ofta ljusa taggar, vilka som äldre brunfärgas av 
sporer. För en säker bestämning krävs för vissa 
arter ett bra material där man kan se karaktärer i 
olika utvecklingsstadier.
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 9.1   Med tall; hatt som ung ofta gråaktigt mörkbrun och kompakt,
         länge konvex med inrullad kant och bara svagt nedtryckt mitt        S. squamosus
 9.2   Med gran;  hatt som ung ofta ljust beigebrun – gråbrun, senare
         tobaksbrun, snart trattformig med utvikt kant  S. imbricatus

 10.1  Med ek eller bok; hatt fint tovigt trådfjällig, doft och smak mjölaktig, 
  mild eller med svagt besk eftersmak S. lepidus
 10.2  Med barrträd  11

 11.1   Växer i tallskog, oftast torr sandtallskog 12
 11.2.   Växer i granskog, oftast örtrikt 15

 12.1  Hatt på unga exemplar först rosa, som äldre med rödbrun grundfärg 
  (inslag av tegelrött – kastanjebrunt), hatthud uppsprickande fjällig, fotbas 
  kraftigt blågrön S. scabrosus 
 12.2  Hatt med annorlunda grundfärg, t ex gulbrun, gråbrun, cigarrbrun 
  (unga exemplar kan ha ett tunt och efemärt yttre hyfskikt med 
  vitrosa ton som kan bli kvarsittande i hattkanten)  13

 13.1  Hatthud med inväxta radiärt trådlika fibrer (lupp!), mer eller mindre 
  fjällig, medelstor art, ofta med inslag av ockragulbruna färgtoner  14
 13.2  Hatthud slät eller finknottrig – sprucken utan radiärt trådlika fibrer, 
  mycket stor gråaktig art utan inslag av ockrafärger      S. leucopus

 14.1  Doft mjölartad, växer i torr kalktallskog   S. pseudoglaucopus nom. prov.
 14.2  Doft lik bittermandel (känns ej på torkat material), växer
          vanligen på frisk mark i barrblandskog med tall och gran          S. fennicus

 15.1 Hatt med koppar–rödbrun grundfärg (tillväxande hattkant ibland ljus),
   trådigt fjällig  16
 15.2  Hatt ockragulbrun, beigebrun, tobaksbrun, svartbrun eller mörkt 
  purpurbrun, slät, filtad eller fint trådfjällig  17

 16.1  Fotbas blågrön, doft mjölartad, fint fjällig hatt, fot ej grenad S. scabrosellus nom. prov. 
 16.2  Fotbas ej blågrön, doft alkalisk likt gurka, läder eller surdeg,  fot ofta 
  grenad med flera mer eller mindre sammanvuxna hattar, hattyta
  tovigt trådfjällig  S. lundellii

 17.1  Doft lik bittermandel (känns ej på torkat material)  S. fennicus
 17.2  Doft mjölartad eller påminnande om lakrits – pomerans 18

 18.1  Hatt ljust ockragulbrun–orangegulbrun, som äldre mörkare gulrödbrun,
  mörknar ej påfallande vid tumning eller i skador       S. versipellis
 18.2  Hatt rosabrun – beigebrun eller violettbrun – mörkbrun, ofta med 
  inslag av rosavioletta fläckar. Hatthud mer eller mindre söndersprucken 
  med ljusa sprickor som kan ha en violett  eller rödaktig ton. 
  Svampen mörknar vid tumning och i skador och blir då mörkbrunt 
  fläckig S. glaucopus
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Field key to the genus Sarcodon in Sweden

 1.1  Exterior of stipe orange; small species under Picea S. martioflavus
 1.2  Exterior of stipe without orange colours 2

 2.1  Flesh violet, sometimes with pink – reddish tinges 3
 2.2  Flesh differently coloured 8

 3.1 In deciduous woodlands under Quercus or Fagus S. joeides
 3.2  In coniferous forests 4

 4.2  Under Pinus 5
 4.2  Under Picea on calcareous or nutrient-rich soil. Pileus brownish with
  ± prominent pink-violet – brownish violet tinges, sometimes only with violaceous 
  spots. Dark forms with purplish brown – purplish black pileus are sometimes 
  met with. Flesh white but sometimes with pink, purple or violet tinges under 
  the pileipellis. Fruiting body with dark brown spots on bruising S. glaucopus

 5.1  Pileus or flesh with prominent violet colours 6
 5.2  Pileus or flesh with weak or indistinct violaceous grey – vinaceous tinges   7

 6.1  Pileus brownish violaceous – blackish blue, flesh violaceous (no colour change), 
  taste very bitter. Under Pinus on calcareous soil S. fuligineoviolaceus
 6.2  Pileus cigar brown with black spots, flesh initially pink, quickly changing to 
  violet, taste mild. In lichen-pine forest on acidic soil S. roseoviolaceus nom. prov.

 7.1  Pileus fibrous – squamulose, young pale pink, with age brick 
  red-brown – chestnut brown – dark brown. Flesh sometimes with a faint 
  vinaceous tone, base blue green. Taste bitter. Mainly in lichen-pine forests S. scabrosus
 7.2 Pileus smooth (never fibrous nor squarrose) with violet-grey – greyish 
  brown tinges, dry with small nodules, already in young stages breaking up in a 
  dense, nodulose areolation. Stipe base without green colours. Very large 
  species in Pinus woodlands on calcareous soil S. leucopus

 8.1  Pileus with coarse, blackish brown, erect squamules which already in young
   fruiting bodies are distinctly darker than the rest of the pileus 9
 8.2  Pileus smooth, cracked or fibrous-scaly with scales concolourous with the 
  rest of the pileus or only slightly darker 10

 9.1  Under Pinus; pileus when young greyish dark brown, compact, long 
  convex with in-rolled margin and only weakly depressed centre S. squamosus
 9.2  Under Picea: pileus when young often pale beige – grey brown, later 
  tobacco brown, soon funnel-shaped with unfolded margin S. imbricatus

10. 1 Under Quercus or Fagus; pileus finely tufted, taste and smell farinaceous, 
  taste mild or after a while slightly bitter S. lepidus
 10. 2 Under conifers 11

 11.1 In Pinus woodlands, particularly in dry sandy pine forests 12
 11.2 In Picea woodlands, particularly in herb-rich vegetation 15
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 12.1 Pileus in young fruiting bodies initially pink, later reddish brown 
  (brick red – chestnut brown tinges), pileipellis cracking in squamules, base 
  of stipe distinctly blue green S. scabrosus
 12.2  Pileus with different colours (eg. yellowish brown, greyish brown, cigar brown). 
  Young specimens may have a thin and ephemeral exterior hyphal layer with 
  a whitish pink hue, long remaining at the margin of the pileus 13

 13.1  Pileipellis radially fibrillose (use hand lense!), ± squamulose, medium-sized 
  species, often with ochre – yellow brown colours 14
 13.2  Pileipellis smooth or finely nodulose – cracked, without radial fibres; very 
  large, greyish species without ochre tinges S. leucopus

 14.1  Smell farinaceous, in dry pine woodlands on calcareous 
  soil  S. pseudoglaucopus nom. prov.
 14.2  Smell of bitter almond (dried material does not smell), usually  in 
  mesic mixed coniferous woodlands under Picea and Pinus S. fennicus

 15.1  Pileus copper brown – reddish brown (margin sometimes lighter), fibrously 
  scaly 16
 15.2 Pileus ochre yellowish brown, beige, tobacco brown, brownish black or dark
  purplish brown, smooth, felted or finely fibrously scaly 17

16.1 Base of stipe blue green, smell farinaceous, pileus finely squamulose, stipe 
  unbranched S. scabrosellus nom. prov.
 16.2  Base of stipe not blue green, smell of cucumber, leather or sourdough; 
  stipe often branched with several, ± confluent pilei; pileus surface 
  tufted – fibrously squamulose S. lundellii

 17.1  Smell of bitter almond (dried material does not smell) S. fennicus
 17.2  Smell farinaceous or reminding of licorice or bitter orange 18

 18.1 Pileus light ochraceous yellow brown – orange brown, with age yellowish red 
  brown; does not darken on bruising S. versipellis
 18.2 Pileus pinkish brown – beige brown or violaceous – dark brown, often 
  with pinkish violet spots. Pileipellis ± cracked with light coloured cracks 
  with violaceous or reddish tinges. The fruiting body darkens on bruising and
  becomes spotted in dark brown tinges S. glaucopus

Svenska arter av släktet Sarcodon, fjälltaggsvampar
Nedan presenteras kort samtliga 15 kända arter från Sverige av släktet Sarcodon i den ordnings-
följd som anges i de föreslagna grupperingarna (tabell 1). Särskilt har betonats praktiska problem 
som finns vid en artbestämning i fält. Tonvikten är lagd på de ”svåra” arterna som orsakat mycket 
huvudbry i samband med senare års inventeringar. Beskrivningarna kompletterar eller korrigerar 
uppgifter som givits i åtgärdsprogrammet (Nitare 2006a). Aktuell rödlistekategori (Gärdenfors 2010) 
anges inom parentes i anslutning till namnet. För en säker bestämning krävs oftast ett fräscht material 
i olika stadier som inte är gammalt, uttorkat eller väderslitet.
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Allmän och välkänd, stor och iögonfallande art som bidragit till det svenska släktnamnet fjälltagg-
svampar. Färgen varierar med åldern från ljust gråbrun–beigebrun till rödbrun–mörkbrun. Hatten är 
ofta tydligt trattformig med nedtryckt mitt och där som ung med grova upprättstående fjäll. Svampen 
är normalt lätt att känna igen men kan sammanblandas med motaggsvamp (S. squamosus), som är en 
närstående art som lever med tall. Den senare har mörkare sotgrå – rödbrun hatt med mindre och nästan 
svarta hattfjäll samt mer kompakta och konvexa fruktkroppar med bara svagt nedtryckt mitt och en 
hattkant som länge förblir inrullad. Att fjällig taggsvamp och motaggsvamp var taxonomiskt åtskilda 
uppdagades så sent som 1999 (Johannesson m fl 1999). Äldre beskrivningar och uppgifter om fjällig 
taggsvamp utgörs därför ofta en mix av båda arterna. 

Växtmiljö: Arten bildar mykorrhiza med gran och växer i frisk–fuktig mossrik granskog, oftast av 
blåbärstyp–lågörttyp. Svampen är betydligt vanligare i äldre granskogar (kontinuitetsskogar) där 
gran har långvarig hemortsrätt, t ex i äldre bondeskogar och skogsbeten. Den förekommer i stort 
sett bara i trakter med naturlig förekomst av gran. Ofta saknas den i granplanteringar men kan dyka 
upp i yngre granbestånd där det i landskapet förekommer mer naturliga granskogar. På gamla och 
väletablerade växtplatser uppträder fruktkropparna ibland i stora ringar eller bågformationer. När 
den uppträder rikligt på detta sätt kan den visa på skyddsvärda granskogar. Arten är tämligen allmän 
i stora delar av granens naturliga utbredningsområde från mellersta Götaland till södra och mellersta 
Norrland. I Sydsverige och i norra Norrland är arten sällsynt. 

Sarcodon imbricatus   fjällig taggsvamp
 fig. 2.

Fig. 2. Fjällig taggsvamp (Sarcodon imbricatus). Uppland, Börstil, Söderön, Tuskö, kalkgranskog, 2008-09-05.  
Foto J. Nitare.
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Sarcodon squamosus   motaggsvamp
(NT) fig. 3A–C

En dubbelgångare till den vanliga fjälliga taggsvampen (S. imbricatus; se ovan) med mörkare sotgrå–
gråaktigt rödbrun hatt. Som Johannesson m fl (1999) beskriver återupptäcktes att detta var en egen art 
i samband med färgning av ullgarn, där svampar som växte med tall resulterade i  blågrön färg medan 
svampar som växte med gran inte gav denna färg. Motaggsvampen är en stor och iögonfallande art 
med kraftiga fruktkroppar och nästan svarta hattfjäll. Fjällen är ofta mindre än hos gran-arten och i 
hattens centrala delar inte så tydligt uppåtstående. Beskrivningar av ”S. imbricatus” från länder där 
det finns tall men där gran saknas naturligt, t ex  Storbritannien och delar av Mellaneuropa, avser 
motaggsvamp. Övriga skillnader gentemot S. imbricatus, se ovan. Gammalt material av motagg-
svamp (liksom fjällig taggsvamp) avviker från t ex skrovlig taggsvamp (S. scabrosus) på att hyferna 
har söljor. 

Växtmiljö: Arten bildar mykorrhiza med tall och växer i olika typer av ljusöppna, ofta torra tallskogs-
miljöer, t ex sandiga tallhedar (moar) och tallbevuxna hällmarker. Arten visar termofila drag och 
gynnas av varma platser. Den förekommer på såväl kalkfattiga som mer kalkrika marker. Svampen är 
en bra signalart på äldre tallskogar (kontinuitetsskogar) där tall har långvarig hemortsrätt. Arten kan 
lokalt vara rätt allmän men ur ett nationellt perspektiv är den betydligt ovanligare än sin dubbelgån-
gare, som växer med gran. I vissa lägen, då det förekommer både tall och gran på växtplatsen, kan 
det vara svårt att avgöra vilken art man har och då krävs ett bra material i olika utvecklingsstadier för 
en säker bestämning.

Fig. 3A. Motaggsvamp (Sarcodon squamosus).  Norrbotten, Luleå, Kallaxheden, sandtallhed, 2005-09-16. 
Foto J. Nitare.
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Fig. 3B. Motaggsvamp (Sarcodon squamosus). Norge, Møre og Romsdal, Storfjorden, tallnaturskog, 2009-09-22. 
Foto J. Nitare.

SvamppreSentationer

Fig. 3C. Hällmarkstallskog med gammal tall är en viktig livsmiljö för motaggsvamp (Sarcodon squamosus). 
Östergötland, Krokek, Kolmården, SO om Åksjön, 2012-09-19. Foto J. Nitare.
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En mycket stor och köttig art med vågigt välvda fruktkroppar som ibland är över 30 cm i diameter. 
Svampen har en speciell gråbrun färgton som är svår att beskriva, med inslag av violettgrått–tenngrå–
brunt (med svag ton av purpur). Gamla brottytor kan mörkna efter en tid och anta samma färgton som 
hatthuden (se fig. 4B). Hattytan är torr, först slät eller svagt filtad (aldrig radiärt trådig), ibland med 
små hyfknutor (lupp!) som gör att hatten kan se finprickig ut. Vid tillväxten krackelerar hatthuden i 
ett mycket finmaskigt rutmönster med början i hattens centrala delar. Fruktköttet smakar något beskt 
och har en svag doft som påminner om curry eller lakrits. Hyferna har söljor.  Normalt är arten lätt 
att känna igen men kan förväxlas med t ex S. glaucopus som har en mindre hatt med inslag av rosa–
purpvioletta toner. Hatten är hos den senare mer glatt och har ofta i någon del små trådiga fjäll och 
saknar söljor på hyferna. Sarcodon versipellis har också slät hatt men har en annan, ljust gulbrun färg. 
Gamla och starkt väderslitna exemplar av S. imbricatus, där hattfjällen försvunnit, har ibland förväx-
lats men hatthuden hos denna har en trådig struktur (ofta med några fjällrester kvar) och svampen är 
mer mörkt rödbrun utan purpurgråa toner.

Växtmiljö: Arten bildar mykorrhiza med tall och är knuten till ”kalktallskogar” på väldränerad ba-
sisk mark, t ex i områden med kalk eller grönsten. Växtplatsen har vanligtvis inslag av gamla tallar 
och är ofta ljusöppen men inte allt för torr. Många lokaler utgörs av åssluttningar eller fuktiga berg-
branter, gärna i klimatiskt gynnsamma lägen mot hav eller större sjöar. Arten vill sannolikt ha en rela-
tivt jämn tillgång på markvatten för att kunna bilda sina stora och köttiga fruktkroppar. Vegetationen 

Sarcodon leucopus   slät taggsvamp
(EN) fig. 4A–B

Fig.  4A. Slät taggsvamp (Sarcodon leucopus). Gotland, Ekeby, kalktallskog på grusås, 1998-09-07. Foto J. Nitare. 
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på växtplatsen är ofta en gles risvegetation med gräs och örter. I Sverige är arten mycket sällsynt. 
Flest lokaler finns på Gotland (med milt lokalmaritimt ö-klimat) och är där huvudsakligen knuten 
till områden med glacifluvialt åsmaterial med rörligt markvatten. Därutöver är den känd från enstaka 
platser i Västmanland (Sala och Nora), Jämtland, Medelpad, Dalarna (Ludvika) och östra Småland 
(Tranås och Karlstorp). I Norden har slät taggsvamp sannolikt en maritim utbredning med västlig 
tyngdpunkt. Mer än 150 kända växtplatser finns exempelvis i västra Norge och det är den enda kända 
Sarcodon-arten på Island där den bildar mykorrhiza med mjölon (Arctostaphylos uva–ursi, Maas 
Geesteranus 1976). På norska västlandet är arten främst funnen i bergig och mycket gammal tall-
skogsmiljö i översilade sluttningar med inslag av mineralrik basisk grönsten (Holtan & Larsen 2010). 
Efter den regniga sommaren 2012 gjordes ett märkligt fynd i norra Uppland av Gillis Aronsson vid 
Lanforsen, på gamla schaktmassor som bildar en konstgjord ö i Dalälven. Tidigare fanns en gammal 
och obekräftad uppgift om ett fynd vid den närliggande Billudden.

Fig.  4B. Slät taggsvamp (Sarcodon leucopus). Gotland, Ekeby, kalktallskog på grusås, 1998-09-07. Foto J. Nitare. 
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Sarcodon fuligineoviolaceus    lilaköttig taggsvamp
(EN) fig. 5A–B

? Syn.: Sarcodon fuscoindicus (K. Harrison) Maas G.

Fig. 5A. Lilaköttig taggsvamp (Sarcodon fuligineoviolaceus). Uppland, Älvkarleby, Billudden, Brämsand, kalktallskog på 
sand, 2008-09-04. Foto J. Nitare.

Taxonomiskt välavgränsad art som normalt är lätt att känna igen. Svampen är medelstor, mörkt 
rödbrun, brunviolett till blåsvart. Fruktköttet smakar brännande skarpt. Det är först rödaktigt, sedan 
intensivt blålila i hela svampen. Den blålila färgen är ursprunglig och inte orsakad av någon färg-
förändring i luften efter genomskärning. Hatten är slät eller fint luden, senare fint trådigt fjällig. Det 
svenska materialet är helt identiskt med DNA–sekvenser av S. fuscoindicus från Nordamerika.

Växtmiljö: Arten bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark. Den är således knuten till kalktall-
skog, en sällsynt skogsmiljö med splittrad utbredning som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram i 
Sverige (Nitare 2009). Arten föredrar marker med tunna vegetationsmattor. Växtplatserna kan vara 
mycket små. Påfallande ofta sitter fruktkropparna bara i kanten av en stig eller i den talldominerande 
skogen under  t ex en liten senvuxen gran som har uttunnat vegetationstäcke. 
Lilaköttig taggsvamp har speciellt eftersökts under senare år och totalt känner vi nu ca 35 lokaler. 
Utbredningen är koncentrerad till fyra områden: 1. Jämtland kring Storsjön, 2. Gävle–Älvkarleby-
trakten med Dalälvens mynning och vidare mot SO i kustnära skogar i Norduppland, 3. grusåsar över 
Mälaröarna samt 4. talldominerade skogar på Gotland. Miljöerna har beskrivits närmare av Gus-
tafsson (2009). Sverige hyser sannolikt en stor andel av den europeiska populationen.  En märklig 
lokal ligger på Gotland invid Hällholmen (Väskinde socken) som fram till mitten av 1800-talet var 
en liten ö i sjön Storträsk  (en del av Martebo myr). Sjön började dikas ut i mitten av 1800-talet och 
på den gamla sjöbottnen växer nu en tät självföryngrad tallskog med 122-åriga träd (se Gustafsson 
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2009). Här hittades år 2007 S. fuligineoviolaceus växande i en ”häxring” med ca 8 meters diameter. 
Om svampen skulle ha etablerats här för ca 122 år sedan på de frögrodda tallarna och svampmycelet 
sedan vuxit radiärt, innebär det att mycelet har haft en tillväxt med ca 3 cm per år och ringen därmed 
utvidgats 6 cm per år. Om denna siffra är snarlik för andra arter, kan det ge en hint om hur gamla 
vissa stora ”häxringar” kan vara.

SvamppreSentationer

Fig. 5B. Växtplats för lilaköttig taggsvamp (Sarcodon fuligineoviolaceus) i drygt 120-årig självföryngrad tallskog som 
utvecklats på mark som blottlades efter sjösänkningsföretag under 1800-talet. Runt den bukettlika tallen finns 
idag en ca 8 meter stor häxring med taggsvampen. Gotland, Väskinde, Hällholmen, 2007-10-11. Foto J. Nitare.
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En tidigare okänd art som påträffats med enstaka fruktkroppar vid två tillfällen på samma växtplats 
(2008 och 2009) men med ca 10 meters mellanrum de olika åren  (troligen samma individ). Lokalen 
ligger nära Sveg i Härjedalen. Området är nu formellt skyddat som biotopskyddsområde. Till det 
yttre påminner svampen i storlek och form om lilaköttig taggsvamp (S. fuligineoviolaceus), men 
fruktköttet smakar milt, utan bittra eller beska inslag (”god eller nästan god svampsmak” enligt 
Bengt Pettersson, muntlig uppgift). I tvärsnitt är fruktköttet först markant rosa men blir efter en kort 
stund i luften mer eller mindre lilafärgat, mest påtagligt i de centrala delarna. Att köttet ändrar färg i 
luften från rosa till blålila efter ca 10 – 20 sekunder är förutom smaken en skillnad gentemot lilaköt-
tig taggsvamp. Hatten är ljust brun–gulbrun med mörka fläckar i gamla skadade delar (svartnande). 
Hattytan är slät och i äldre delar något blank. Hatthudens översta hyfer spricker upp i små filtliknande 
fjäll eller i en mjölig (pruinös) struktur som lätt vittrar bort och efterlämnar en blank yta. Denna 
gryniga–fjälliga ytstruktur är längst kvarsittande i hattkanten. 
Herbariematerial är lämnat till Uppsala (UPS). Detta är med all sannolikhet en ny och obeskriven art 
som jag väljer att här ge ett provisoriskt namn. Även den genetiska analysen visar att svampen skiljer 
sig tydligt från S. fuligineoviolaceus och det har inte gått att hitta någon passande beskrivning från 

Sarcodon roseoviolaceus Nitare nom. prov. rosaköttig taggsvamp
 fig. 6A–D

Fig. 6A. Rosaköttig taggsvamp (Sarcodon roseoviolaceus  Nitare nom. prov.) Härjedalen, Sveg, Fisktjärnområdet 
Ytter-berg, gammal lavrik tallnaturskog, 2009-09-19. Foto B.  Pettersson.

Sarcodon roseoviolaceus Nitare nom. prov. reminds in many ways of S. fuligineoviolacus, but is distinguished by 1. mild taste, 2. 
context becoming violaceous when cut ; colour changes from rose to violet in about 20 seconds, and 3. growing in oligotrophic, 
acid sandy pine-heaths without calcareous contents.
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Fig. 6B. Rosaköttig taggsvamp (Sarcodon roseoviolaceus Nitare nom. prov.) Härjedalen, Sveg, Fisktjärnområdet 
Ytterberg, gammal lavrik tallnaturskog, 2009-09-19. Foto B. Pettersson.

Fig. 6C. Rosaköttig taggsvamp (Sarcodon roseoviolaceus Nitare nom. prov.) Härjedalen, Sveg, Fisktjärnområdet 
Ytterberg, gammal lavrik tallnaturskog, 2009-09-19. Foto B. Pettersson.
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Nordamerika eller andra världsdelar. Det är mycket angeläget att mer material av denna extremt säll-
synta art insamlas för att belysa artens variation i olika ålderstadier och att den därefter ges en formell 
beskrivning. Nytt material bör lämnas till UPS eller annan offentlig samling. Tidigare felaktiga upp-
gifter om fynd av "lilaköttig taggsvamp" från t ex Dalarna (Rättviksheden) bör åter undersökas om 
det  kan rör sig om denna nya art.

Växtmiljö: Svampen bildar mykorrhiza med tall och växer på mager tallhed i renlavsmattor och 
bland lingonris i slänten av en låg kulle invid en myr (fig. 6D). Marken har lågt pH och det finns 
ingenting som tyder på inslag av lättvittrade eller kalkrika mineraler. Skogen på växtplatsen utgör 
en mycket gammal tallnaturskog. Andra arter på växtplatsen är bl a Sarcodon scabrosus, smultron-
kantarell (Hygrophoropsis olida), dropptaggsvamp (Hydnellum ferrugineum) och rödbrun stensopp 
(Boletus pinophilus).

Fig. 6D.  Växtplats för rosaköttig taggsvamp. Härjedalen, Sveg, Fisktjärnområdet Ytterberg, gammal lavrik tall-
naturskog, 2009-09-19. Foto B. Pettersson.
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En taxonomiskt välavgränsad och oproblematisk art som är lätt att känna igen. Fruktköttet är i 
tvärsnitt karaktäristiskt ljuslila eller som ung gammelrosa. Svampen är ljust beigebrun–grågulbrun 
med vågig, slät hatt. Taggarna växer långt ner på foten och ofta finns rudimentära taggar ända ner till 
basen. En liten eller mellanstor art. Hatten kan bli upp till ca 15 cm bred. Fruktkropparna uppträder 
ensamma eller i små sammanhängande grupper. 

Växtmiljö: Arten bildar mykorrhiza med ek och bok och växer på mullrik mark med glest växt-
täcke i klimatiskt varma lägen nära sjöar och vattendrag, gärna i den övre strandzonen i anslutning 
till svallat sandigt–grusigt underlag, t ex sydvända åssluttningar. Troligen finns rörligt markvatten 
ganska nära markytan. Lokalerna kan vid en första anblick förefalla magra och näringsfattiga men 
på flera växtplatser finns inslag av andra arter som visar på bättre markförhållanden. Några lokaler är 
gemensamma med Sarcodon lepidus som tycks ha snarlika miljökrav.
Svampen är en termofil (värmeälskande) sydlig lövskogsart som under senare år påträffats på flera 
nya lokaler i bl a Blekinge, Skåne samt ett osäkert fynd från Bohuslän. I nordöstra Skåne växer den 
med gammal bok vid stranden av Oppmannasjön i övre delen av det strandhak som bildades 1887 
då sjön sänktes mer än 2 meter. På andra svenska växtplatser växer svampen med gammal bergek 
(Quercus petraea), ett suboceaniskt träd som i vårt land har en sydlig–sydvästlig utbredning. Såväl 
bergek som bok kan på svampens lokaler ha haft mycket långvarig kontinuitet bakåt i tiden. Om man 
eftersöker svampen kan det löna sig att leta i strandnära områden kring sjöar och vattendrag på grusig 

Sarcodon joeides   lundtaggsvamp
(EN) fig. 7A–C

Fig.  7A. Lundtaggsvamp (Sarcodon joeides). Blekinge, Möljeryd, Karlsnäsgården, på grusmark vid gammal bergek 
vid stig på västra stranden av Ronnebyån, 2008-08-27.  Foto J. Nitare.
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Fig.  7B. Lundtaggsvamp (Sarcodon joeides).  Skåne, Kiaby, Möllerödsnäs, gammal bokskog i strandzon vid Opp-
mannasjön, på kalkrik mark, 2011-08-29. Foto J. Nitare.

mullmark med glest växttäcke där det förekommer ett reliktartat inslag av bergek (eller bok), gärna 
i områden med grönsten, kalk eller där det kan finnas påverkan från skalgrus. Svampen kan troligen 
visa på en särskild typ av gamla strandnära bergeksförekomster i södra och sydvästra Sverige vilka 
tidigare inte uppmärksammats nämnvärt i naturvårdssammanhang.
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Fig. 7C. Växtlokal för lundtaggsvamp (Sarcodon joeides) och mjöltaggsvamp (Sarcodon lepidus) i bokskog på kalkrik 
mark. Skåne, Kiaby (Kristianstad), Möllerödsnäs, i strandzonen mot Oppmannasjön, 2011-08-29.  Foto J. Nitare.
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En många gånger missförstådd art som är knuten till gran på rik mark. Namnet “S. glaucopus” har 
ibland felaktigt använts (t ex Nitare 2006 a) för en art som växer med tall i torr kalktallskog (se S. 
pseudoglaucopus). Den senare är ibland snarlik i fält men genetiskt inte närmare besläktad. Sarcodon 
glaucopus är istället närstående arterna i gruppen kring lilaköttig taggsvamp (S. fuligineoviolaceus; 
tabell 1, grupp B). Svampens tendens att få violetta fläckar och ibland bli mörkt purpurbrun (se mörk 
form, figur 8 C–F) kanske återspeglar detta släktskap. 
Svampens tidigare svenska namn “blåfotad taggsvamp” är mycket olyckligt och bör bytas ut, då det 
bidragit till många missförstånd, bl a sammanblandning med unga exemplar av skrovlig taggsvamp 
(S. scabrosus). Här föreslås istället namnet ”spricktaggsvamp”. Foten smalnar av nedåt och är oftast 
helt enfärgat vit eller ljusbeige ända ner till basen som är rotlikt förlängd och ofta vitluden–gråvit av 
mycel. Ibland, och bara hos vissa fruktkroppar, förekommer en blågrå färgförändring längst ner vid 
fotbasen och i där vidhängande mycel. En sådan blågrå färgton vid fotbasen kan finnas hos flera olika 
arter och är inget specifikt för S. glaucopus.

Hatten är oftast 5 – 10 cm bred (sällan större), konvex eller svagt nedtryckt i mitten, fint trådig, torr, 
slät och ibland något blank. Ibland är hatten mer eller mindre fint luden (subtomentos), men blir 
sedan slät och blank. Hattfärgen är vanligen beigebrun–gråbrun med rosa och violetta inslag, ibland 
dock mörkare vinrödbrun–purpurbrun. Ofta förekommer här och var enstaka karaktäristiska lilafärgade 

Sarcodon glaucopus   spricktaggsvamp
(VU) fig. 8A–B

Syn.: Sarcodon cfr “modestum” ss. Nitare 2006

Fig.  8A.  Spricktaggsvamp (Sarcodon glaucopus). Östergötland, Vånga, NV om Skärblacka, Smittebo, kalkbarrskog, 
2006-09-16. Foto J. Nitare.
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fläckar. Hatthuden spricker vid tillväxten ofta upp i en fjällig struktur, vilket då blottar det ljusa un-
derliggande hattköttet som ibland är gulvitt, ibland vinrödrosa. Underhuden har ofta en vinröd ton 
(särskilt i den ljusare hattkanten). Alla delar av svampen mörknar i skador och efter tumning och blir 
då fläckigt chokladbrun–svartbrun. Svampen har en svagt mjölaktig eller syrlig doft med en svagt 
angenäm lakritskomponent eller ton av pomerans. Fruktköttet smakar till en början först milt mjölak-
tigt, men efter en kort stund (cirka 5 sekunder) kommer en beska med länge kvarsittande eftersmak, 
ofta ganska svag, men ibland mer tydlig. En bra och välliknande bild och beskrivning av arten finns 
också hos Breitenbach & Kränzlin (1986). 

Växtmiljö: Det mesta tyder på att arten bildar mykorrhiza med gran och bara förekommer i närings-
rika granskogar eller blandskogar med gran, gärna med inslag av kalk eller grönsten eller på annat 
sätt näringsrika skogar med mulljord, t ex i sluttningar mot vattendrag. På många lokaler finns exem-
pelvis blåsippa i fältskiktet, vilket indikerar goda markförhållanden. Den sitter ofta i ganska öppna 
och torra lägen, t ex mot en glänta. Skogen är ofta gammal och gran har troligen långvarig kontinuitet 
på de flesta lokaler.

Typmaterialet av S. glaucopus är insamlat av John Eriksson 1953 strax väster om Uppsala i de klas-
siska exkursionsmarkerna kring “Klista järnvägsstation” (Maas Geesteranus & Nannfeldt 1969). Man 
exkurerade där förr ofta från stationen söderut mot “Holmtorpet”. Området här utgör en småkuperad 
jordbrukartrakt med bördiga barrskogar på kalkhaltig morän och skogarna skulle (innan dagens 
skogsomvandling skedde) kunna beskrivas som betespräglade, äldre bondeskogar. Dessa skogar ut-
gjordes främst av örtrika granskogar på frisk mark med spridda inslag av tall, björk och asp. Typiska 
arter i dessa mossiga och blåsippsrika granskogar var bl a koppartaggsvamp (Sarcodon lundellii), 

Fig.  8B.  Spricktaggsvamp (Sarcodon glaucopus). Uppland, Västland,  Vad (Bolstan), kalkbarrskog, 2004-08-22. 
Foto J. Nitare.
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raggtaggsvamp (Hydnellum mirabile), violgubbe (Gomphus clavatus), blek fingersvamp (Ramaria 
pallida) och bombmurkla (Sarcosoma globosum). Denna skogstyp är nu på väg att helt försvinna 
genom rationellt skogsbruk och få områden med denna karaktär är formellt skyddade. 

Typmaterialet av S. glaucopus (i UPS) är inte DNA-sekvenserat, men utgör en svamp med slät, delvis 
något blank hatt. Som torr är den beigebrun med svagt inslag av en rosa färgton, i centrum något 
mörkare, uppsprucken med ljusa sprickor som blottar det ljusare fruktköttet, hattkant inrullad. Fot 
ljus, vid basen med vitt eller svagt gråaktigt mycelludd. Fruktkött i gamla skador svartnande och 
gråsvart. Mot bakgrund av originalbeskrivningen (Maas Geesteranus & Nannfeldt 1969) och typ-
materialets utseende tyder allt på att det jag (JN) tidigare kallat ”Sarcodon modestum” (Nitare 2006a) 
är precis denna art.  
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Ibland uppträder extremt mörka former som här tolkats som S. glaucopus. Ett sådant fynd gjordes 
på Gotland 2006 i Lärbro socken  (Edvinsson 2007). Hattarna var mörkt purpurbrunsvarta med ljus 
kant (fig. 8C–D). Svampen såg så speciell ut att vi först bedömde att det måste vara en obeskriven 
art. Tyvärr blev DNA-sekvenseringen för denna insamling inte lyckad, men det mesta tyder på att 
svampen utgör en färgextrem inom variationen hos S. glaucopus. Framtida forskning får utröna om 
detta är en riktig tolkning eller om det rör sig om en egen närstående art. Växtplatsen var en örtrik 
granskog med inslag av enstaka tallar. Andra arter på platsen är t ex violgubbbe (Gomphus clavatus) 
och svartgrön spindling (Cortinarius atrovirens). Liknande mörka ”glaucopus-former” har setts i 
Jämtland (fig. 8F), i Bohuslän (Hjärtum, fig. 8E) och i Småland (Karlstorp). Det krävs nya DNA–un-
dersökningar för att avgöra om dessa mörka färgformer kan ges egen taxonomisk rang. 

Sarcodon glaucopus (forma ?)  spricktaggsvamp (mörk form)
 fig. 8C–F

Fig.  8C. Spricktaggsvamp (Sarcodon glaucopus, mörk form). Gotland, Lärbro, Pavals, kalkgranskog, 2006-09-26. 
Foto Å. Edvinsson. 
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Fig. 8D. Spricktaggsvamp (Sarcodon glaucopus, mörk form).  Gotland, Lärbro, Pavals, kalkgranskog, 2006-09-26. 
Foto Å. Edvinsson. 

Fig. 8E. Spricktaggsvamp (Sarcodon glaucopus, mörk form). Bohuslän, Hjärtum, Valdalen, granskog, 2005-08-29. 
Foto J. Jeppson. 
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Fig. 8F. Spricktaggsvamp (Sarcodon glaucopus, mörk form). Jämtland, Lit, Olanderbodarna (Ö om Aspåsnäset), 
kalkgranskog, 2009-09-01. Foto J. Nitare. 
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En liten eller medelstor, ofta knubbig, köttig och kompakt taggsvamp med ca 7 – 12 cm bred hatt. 
Hatten är först konvex med länge nedvikt kant, senare utbredd, i centrum svagt nedtrykt. Som ung 
är hatten först slät, med ett tunt yttre hyfskikt som ger hatten ett vitrosa–gråvitt skimmer som snart 
vittrar bort. Hos äldre fruktkroppar blir hatten karaktäristiskt ockragulbrun–ljusbrun–cigarrbrun. Den 
vitrosa färgtonen och släta strukturen är längst kvarsittande i den nedvikta hattkanten. Hattytan är 
först matt, senare något blank, helt torr och sämskskinnslik och spricker tidigt upp, med början i 
hattens centrala delar, i ett rutlikt eller fjälligt mönster, ibland oregelbundet, ibland radiärt. På äldre 
exemplar blir hatten rutlikt uppsprucken eller så bildas små hoptovade fjäll (se figurer). Fruktköttet 
är först vitt, svagt grånande med svagt beigegul ton och blir i skador och på äldre delar snart ljust 
gulbrunt. Hela svampen har en karaktäristisk ockragulbrun grundton som framträder när hattytans 
yttre initiala flor av vita–grårosa hyfer vittrat bort. Denna grundfärg delar den med den närstående S. 
lepidus. Även S. fennicus har ofta snarlik gulbrun färg. Foten är kompakt, ljust gulbrun, ca 4 – 6 cm 
hög och 1,5 – 3 cm bred, nedåt avsmalnande i en spets med vitt mycelludd, vid basen något rotlikt 
förlängd och där ofta med gråblå–olivgrön färgton. Taggar först ljust beigevita, senare gulbruna–bru-

Sarcodon pseudoglaucopus Nitare nom. prov. ruttaggsvamp
 fig. 9A–F

Syn.: Sarcodon glaucopus ss. auct. plur., non Maas Geest. & Nannf. 1969

Fig.  9A. Ruttaggsvamp (Sarcodon pseudoglaucopus Nitare nom. prov.).  Torra fruktkroppar ca 100 m från B och 
C, 2007-09-12. Foto J. Nitare.

Sarcodon pseudoglaucopus Nitare nom. prov. is taxonomically closely related to S. lepidus. Pileus 7 – 12 cm broad, plano–convex, 
yellowish to light brown, cuticle smooth or fibrillose to scaly, eventually cracked into adnate areoles. On young, still growing fruit-
ing bodies, the cuticle is first loosely covered by a thin layer of ephemeral whitish to pale rose hyphae. The context and spines 
are first whitish or pale yellowish grey, becoming light ochraceous to yellowish brown. This species only grows together with 
Pinus sylvestris on dry calcareous soils (basiphilous pine woods), and was in a former paper by the first author (Nitare 2006a) 
misstaken for S. glaucopus. 
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Fig.  9B. Ruttaggsvamp (Sarcodon pseudoglaucopus Nitare nom. prov.).  Uppland, Älvkarleby, Billudden, Brämsand, 
kalktallskog på sand, 2011-09-14. Foto J. Nitare.

na, nedlöpande på fotens övre del. Sporerna är runda med knöliga utskott, ca 4,5 – 5,1 µm. Hyferna 
saknar söljor. Svampen ger en kraftig mjölsmak, är något sur i början, men efter några sekunders 
tuggande beskt sammandragande och med länge kvarsittande mjölaktig eftersmak. Doften är svagt 
mjölaktig.
Denna taggsvamp som är knuten till tall har i åtgärdsprogrammet (Nitare 2006) och på andra ställen 
misstolkats som ”S. glaucopus”. Den är emellertid inte alls närmare besläktad med den äkta S. glau-
copus utan står genetiskt närmast S. lepidus (fast väl skild från denna, se fig. 1) och ingår därför i S. 
scabrosus-gruppen (tabell 1, grupp C). 

Förväxlingsrisk: Svampen har en karaktäristisk ljust gulbrun hattfärg. Hatten är ofta slät och rutlikt 
söndersprucken, men mer fjälliga exemplar kan påminna om S. scabrosus som dock har en tegel-
röd–kopparrödbrun färgton (även som äldre). Denna färgnyans saknas helt hos S. pseudoglaucopus 
som har mer ockragulbrun–beigegulbrun färg, vilket ibland kan påminna om S. fennicus. På torkade 
herbarie-exemplar av S. pseudoglaucopus får hymenium och fruktkött en tydligt gulaktig–olivgul 
färgton som skiljer sig från S. glaucopus, som är rent vitbrun–beige utan gulaktiga toner. Några andra 
arter, t ex. S. lepidus, får också tydligt gulaktigt kött på torkade hebarieexemplar.

Växtmiljö: Arten bildar mykorrhiza med tall och är knuten till ”kalktallskogar” på väldränerad ba-
sisk mark, t ex i områden med kalk eller grönsten. Växtplatsen har vanligtvis inslag av gamla tallar 
och är ofta ljusöppen och torr. Den förekommer på sand och grus, t ex vid Billudden (Uppland), på 
Rättviksheden (Dalarna) och Lombäcksheden (Medelpad) samt på kalkrik morän och tunn vittrings-
jord vid exempelvis Åminne (Gotland) och på Andersön (Jämtland). På Gotland är den även funnen 
på grusig mark vid gran i barrblandskog med både gran och tall.

SvamppreSentationer



32 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:3 (2012)

Fig.  9D. Ruttaggsvamp (Sarcodon pseudoglaucopus Nitare nom. prov.). Medelpad, Ånge, Lombäcksheden, 2003-
08-27.  Foto J. Nitare.

Fig.  9C. Ruttaggsvamp (Sarcodon pseudoglaucopus Nitare nom. prov.).  Uppland, Älvkarleby, Billudden, Brämsand, 
kalktallskog på sand, 2011-09-14. Foto J. Nitare.
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Fig.  9E. Ruttaggsvamp (Sarcodon pseudoglaucopus Nitare nom. prov.).  Dalarna, Rättvik, Rättviksheden, kalktallskog 
på sand, 2004-09-05. Foto J. Nitare.

Fig.  9F. Ruttaggsvamp (Sarcodon pseudoglaucopus Nitare nom. prov.).  Dalarna, Rättvik, Rättviksheden, kalktallskog 
på sand, 2004-09-05. Foto J. Nitare.
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En relativt liten eller mellanstor art med ca 4 – 8 (– 12) cm bred hatt. Färgen är grågulbrun–ljusbrun, 
ibland med svagt rosagrått skimmer på unga exemplar, vilket kan bli kvarsittande i fläckar och i 
hattkanten men försvinner på äldre exemplar. Gamla fruktkroppar blir mer ockragulbruna–cigarrbru-
na–mörkbruna. Hattytan är trådig och fint fjällig, ofta fnasigt sträv av hoptovade trådfjäll vilka har 
hattens färg eller blir något mörkare. Foten är ibland rotlikt förlängd och vid basen blågrågrön med 
vidhängade mycelludd. Svampen är i huvudsak mild och har en kraftig mjölsmak, eventuellt med 
svagt bitter eftersmak, och den har även en markant och något syrlig mjöldoft. På torkade herbarie-
exemplar får hymenium och fruktkött en gulaktig färgton på liknande sätt som hos S. pseudoglauco-
pus, vilket är den art som den har flest likheter med och står närmast taxonomiskt. Vid den genetiska 
studien är det dock tydligt att arterna är separerade på två olika grenar, men de kan sägas utgöra ett 
artpar där den ena växer i ädellövskog och den andra i kalktallskog. 
På grund av sin trådiga och ibland tydligt fjälliga hatt har arten misstagits för att vara S. scabrosus 
eller S. lundellii, men dessa lever med tall respektive gran och har annan hattfärg, saknar mjöldoft 
och smakar bitterskarpt. Som svenskt namn föreslås här mjöltaggsvamp som syftar på doft och smak.

Växtmiljö: Arten växer sällsynt i ädellövskog med ek (bergek) eller bok på mullrik mark och är troli-
gen något kalkgynnad men kan också växa på till synes magrare mark i varma klimatlägen mot sjöar 
och vattendrag. På de flesta svenska lokaler växer den nära S. joeides, se beskrivningen av växtmiljön 
för denna. Svampen är i Sverige nu känd från en lokal i Skåne, en i Blekinge och två i Västergötland.

Sarcodon lepidus mjöltaggsvamp
 fig. 10

? Syn.: S. scabrosus ss Breitenbach & Kränzlin 1986, nr 279.

Fig. 10. Mjöltaggsvamp (Sarcodon lepidus). Skåne, Kiaby, Möllerödsnäs, gammal bokskog i strandzon vid Opp-
mannasjön, på kalkrik mark, 2011-08-29. Foto J. Nitare. 

SvamppreSentationer



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  33:3 (2012) 35

Svampen är stor och kraftig och normalt lätt att känna på den karaktäristiska hattfärgen som är rosa-
brun–tegelröd–mörkt kopparrödbrun och den kraftigt blågröna fotbasen. Som ung är hatten nästan 
helt slät, ljust rosa, men blir snart rosabrun–rödbrun och hatthuden spricker upp i en mängd små fjäll 
vilka har samma färg som hatten i övrigt. Som gammal är den mörkt rödbrun. Svampen smakar först 
något mjöligt surt–beskt, efter en kort stund ettrigt beskt–skarpt. Att svampen nästan alltid har en 
markant blågrön fotbas har bidragit till att många misstolkat denna art - särskilt unga exemplar - som 
”blåfotad taggsvamp” S. glaucopus (den senare har dock sällan blåaktig fot). 

Växtmiljö: En av landets vanligaste fjälltaggsvampar. Växer med tall och ofta påträffas den på sam-
ma lokaler som motaggsvamp (S. squamosus). Arten finns i hela landet men är särskilt frekvent på 
sandiga lavtallhedar i norra Sverige. Ofta finner man den i stigkanter eller i kanterna av små skogs-
bilvägar i anslutning till äldre tallar. Arten föredrar gammal tallskog och har liksom motaggsvamp 
sannolikt minskat kraftigt under senare år på grund av skogsbruksåtgärder.

Arten är ursprungligen beskriven av Elias Fries från tallskog i Femsjö, Småland. Han anger senare 
i noteringar den exakta växtplatsen där han fann den vid en vägkant bland tallbarr. Från Femsjö 
samlade Seth Lundell år 1945 in material av arten som senare valdes till en neotyp vilket namnet nu 
baseras på (Maas Geesteranus & Nannfeldt 1969). Detta torkade typmaterial i Uppsala (UPS) utgör 
en svamp med fint fjällig hattyta, ljust brun hatt med svagt kopparröd ton, kort och robust fot som vid 
fotbasen är kraftigt blåfärgad. 

Sarcodon scabrosus skrovlig taggsvamp
(NT) fig. 11A–D

Fig. 11A. Skrovlig taggsvamp (Sarcodon scabrosus).  Uppland, Älvkarleby, NNO om Marma, gammal grustäkt med 
120-årig tall, 2007-09-10.  Foto J. Nitare.
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Fig. 11B. Skrovlig taggsvamp (Sarcodon scabrosus). Uppland, Älvkarleby, Billudden, Brämsand, sandtallskog, 2008-09-04 
(unga fruktkroppar).  Foto J. Nitare.

Fig. 11C. Skrovlig taggsvamp (Sarcodon scabrosus).  Norrbotten, Kalix, sandtallskog, 2005-09-15. Foto J. Nitare.
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I örtrika blåsippsgranskogar på kalk eller grönsten i norra Uppland och Gästrikland har under senare 
år påträffats en liten och tunn art som förutom den avvikande växtmiljön och de små tunna frukt-
kropparna mycket påminner om S. scabrosus. Det mesta tyder på att detta är en egen art och har 
nedan givits ett provisoriskt namn S. scabrosellus. Vad som gömmer sig bakom namnet ”scabrosus” 
från lövskog och vid lövträd Mellaneuropa (Arnolds 2003) är i nuläget okänt och återstår att utreda. 
Ibland benämns den art jag här kallar S. lepidus felaktigt för S. scabrosus (se t ex Breitenbach & 
Kränzlin 1986, nr. 279).
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Fig. 11D. Typisk växtmiljö för skrovlig taggsvamp (Sarcodon scabrosus) i lavrik sandtallskog. Ångermanland, Junsele, 
Långmotjärnen, 2006-05-31. Foto J. Nitare.
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En liten och späd, tunnköttig taggsvamp, med ca 3 – 6 (– 10) cm bred hatt, ofta något trattformig med 
nedtryckt centrum och tunna, oregelbundna utåtstående hattkanter. Hattfärgen är rosabrun–koppar-
rödbrun med svagt gulbrunt inslag (särskilt på äldre exemplar). Även taggarna, vilka först är ljusa, 
blir som äldre gulbruna vilket skiljer svampen från det äkta S. scabrosus. Hatthuden är trådig och 
spricker upp i små fjäll som på gamla ex kan bli något mörkare än hatten (se figur 12B). Foten är 
ofta kraftigt blågrön vid basen. Svampen har svag mjöldoft och smakar beskt med länge kvarsittande 
eftersmak. Det typiska för denna lilla spensliga taggsvamp är kombinationen av gulbruna taggar och 
fruktkött (som äldre), blågrön fotbas och kopparrödbrun fjällig hatt.
Arten påminner om en liten och späd dvärgform av S. scabrosus, därav det föreslagna svenska nam-
net. Den förekommer dock i annan växtmiljö och får mer gulbruna fruktkroppar. Från S. lepidus av-
viker den genom kopparrödbrun hatt (”scabrosus-färg”), kraftigt blågrön fotbas och avvikande växt-
miljö. Svampen är troligen mycket närstående S. scabrosus men enligt min (JN:s) bedömning utgör den 
en obeskriven art varför den här ges ett provisoriskt namn. Det krävs emellertid mer forskning och 
mer material inför en slutlig beskrivning då bl a DNA–sekvenseringen här inte blev lyckad. Bland 
marktaggsvampar finns flera exempel på olika artpar där två närstående arter utvecklats med olika 

Sarcodon scabrosellus Nitare nom. prov. dvärgtaggsvamp
 fig. 12A–B

Fig. 12.A Dvärgtaggsvamp (Sarcodon scabrosellus Nitare nom. prov.).  Uppland, Börstil, Söderön, Tuskö, Tuskösun-
det, ”Återvändan”, kalkgranskog vid gammalt gruvschakt, 2008-09-05.  Foto J. Nitare.

Sarcodon scabrosellus Nitare nom. prov. is a small, thin and slender species, probably closely related to the much larger, non-
calciphilous species S. scabrosus which is an obligate mycorrhiza partner of Pinus.. Pileus 3–6 (–10) cm broad, with undulating, 
thin margin. Cuticle fibrillose to scaly, pinkish to coppery reddish brown.  The context and spines are first pale yellowish grey, 
becoming light ochraceous yellowish brown. Stipe at the base distinctly bluish green. This species grows on calcareous-rich 
moraine soils in herb-rich conifer forests dominated by Picea abies (with some scattered old Pinus sylvestris).
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Fig. 12B. Dvärgtaggsvamp (Sarcodon scabrosellus Nitare nom. prov.). Exakt samma  växtplats som fig. 12A men 
med äldre och något torra fruktkroppar, 2012-09-13. Foto J. Nitare.

trädslagspartners som haft olika invandringshistoria, t ex motaggsvamp S. squamosus (med tall) och 
fjällig taggsvamp S. imbricatus (med gran). Sarcodon scabrosus–scabrosellus skulle här kunna vara 
ett sådant parallellfall om arten lever med gran vilket här misstänks.

Växtmiljö: Svampen växer på starkt kalkrik mullrik mark under gran, vilken bedöms som dess 
mest troliga mykorrhizapartner. På samtliga kända växtplatser finns emellertid alltid någon enstaka 
gammal tall, vilket gör att det inte helt kan uteslutas att arten även kan leva med detta trädslag. Växt-
miljön skulle kunna beskrivas som örtrik kalkgranskog med mulljord på frisk mossig mark med stort 
inslag av kalkgynnade mullväxter, t ex blåsippa och vårärt. Arten är bara påträffad på några lokaler i 
norra Uppland och på en lokal i Gästrikland (Näset, vid Hamrånge).
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En medelstor och välkänd art som i färskt tillstånd är lätt att känna igen på sin säregna doft av bitter-
mandelolja (”mandelkubb”). Denna doft försvinner dock tidigt vid intorkning och även i fält kan det 
vara svårt att känna denna doft på lite äldre exemplar. Fruktköttet smakar mycket beskt. Svampens 
hattyta är helt matt, först sämskskinnslikt torr, sedan uppsprucken i grova toviga trådfjäll. Färgen är 
ockragulbrun–cigarrbrun–mörkt gråbrun. Taggarna löper långt ner på foten och har mer eller mindre 
gråaktig ton. Foten har oftast en kraftigt blågrön bas. 

Växtmiljö: Svampen växer i tall- eller granskog på kalkrik mark. Vegetationen har oftast en tydlig 
kalkpåverkan men på vissa växtplatser är detta mindre framträdande, t ex i områden med grön-
sten, och fruktkroppar kan då sitta i djup mossa bland blåbärsris på tillsynes fattig mark (men i ett 
kalkpåverkat skogsområde). Svampen föredrar platser med hög luftfuktighet, t.ex. bäckdråg, fuktiga 
sänkor, nära sjöar, vid basen av sluttningar etc. Ibland växer den i tjocka barrmattor och övergivna 
gamla myrstackar och kan då växa i stora grupper och ringformationer. Arten har påträffats i större 
delen av landet men är överallt sällsynt, lokalt något vanligare i kalktrakter med äldre kalkbarrskogar. 
Arten är sannolikt starkt hotad av moderna skogsavverkningar och växer främst i bördiga barrskogar 
med hög bonitet och långvarig trädkontinuitet. Skogarna bär ofta tydliga spår av tidigare skogsbete.

Sarcodon fennicus bitter taggsvamp
(EN) fig. 13A–C

Fig. 13A. Bitter taggsvamp (Sarcodon fennicus). Uppland, Börstil, Söderön, Tuskö, Plogmyran, kalkgranskog, 2011-09-14. 
Foto J. Nitare.
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Fig. 13B. Bitter taggsvamp (Sarcodon fennicus). Blekinge, N om Ronneby, Stensjömåla, fuktig bäckdal med örtrik 
granskog mot ån, kalkrikt (grönsten), 2011-08-31. Foto J. Nitare.
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Fig. 13C. En tät grupp av bitter taggsvamp (Sarcodon fennicus) runt en gammal myrstack i örtrik kalkgranskog med 
inslag av tall. Jämtland, Lit, Olanderbodarna, 2009-09-01. Foto J. Nitare.



42 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:3 (2012)

En relativt liten art med ca 5 – 10 (– 15) cm bred hatt med oregelbundet vågig kant. Ett karaktäristiskt 
kännetecken är att foten ofta är grenad. Ofta bildas två eller tre hattar från samma fot. Hattytan är 
först ljust rödbrun med vit tillväxtzon i hattkanten, som äldre blir hatten mörkt tegelrödbrun–koppar-
rödbrun, tovigt filtad eller trådigt fjällig. I hattens centrala delar är fjällen mer eller mindre upprätt-
stående. Hos äldre, torra fruktkroppar kan ibland hatten få en färgnyans som påminner om nyputsade 
kopparföremål. Foten är överst rödbrun som hatten men något ljusare. Svampen har en karaktäristisk 
alkalisk doft som liknats vid gurka, surdeg eller gammalt läder. Den smakar först milt men efter en 
liten stund ettrigt beskt. 

Växtmiljö: Växer med gran på frisk mark i kalkgranskog eller annan örtrik granskog av mossig 
lågörtstyp. På växtplatsen finns ofta blåsippa, harsyra och linnéa insprängt bland husmossa och andra 
vanliga skogsmossor. Påfallande ofta sitter den tillsammans med raggtaggsvamp (Hydnellum mira-
bile). Skogen är nästan alltid gammal och präglad av tidigare skogsbete och på växtplatserna finns 
troligen en långvarig trädkontinuitet med gran. Denna bördiga typ av gamla granskogar hyser nästan 
alltid stor mångfald av ovanliga mykorrhizasvampar, t ex andra marktaggsvampar, violgubbe och 
olika arter i släktena Ramaria och Cortinarius.

Arten har en östlig utbredningstyngdpunkt och är mest frekvent i östra Svealand. Den är särskilt 
frekvent i skogar med violgubbe i norra Uppland och Roslagen men finns spridd här och var inom 
granens naturliga utbredningsområde i mellersta Sverige från norra Götaland upp till Medelpad i 
norr. Mycket sällsynt på Gotland. 

Sarcodon lundelli koppartaggsvamp
(VU) fig. 14A–C

Fig. 14A. Koppartaggsvamp (Sarcodon lundellii).  Uppland, Häverö, Herräng, Västernäs, kalkgranskog, 2011-09-14.  
Foto J. Nitare. 
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Fig. 14B. Koppartaggsvamp (Sarcodon lundellii). Uppland, Västland, Vad (Bolstan), kalkbarrskog, 2004-08-22. 
Foto J. Nitare. 
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Fig. 14C. Växtlokal för koppartaggsvamp (Sarcodon lundellii) i gammal örtrik kalkgranskog. Uppland, Börstil, 
Söderön, Plogmyren, 2007-09-13. Foto J. Nitare.
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En medelstor taggsvamp med fruktkroppar som ofta växer i täta grupper eller knippen. Arten är 
normalt lätt att känna igen på sin ljust orangegulbruna–ockragulbruna färg, snarlik den hos brödticka 
(Albatrellus confluens). Äldre fruktkroppar blir rödbruna. Vissa (men bara vissa) torkade herbarie-
exemplar kan få en märklig grålila hattfärg som helt avviker från hur svampen ser ut i färskt tillstånd. 
Hattytan är först fint filtad, men blir senare nästan helt slät med inväxta små trådlika fibrer. Foten har 
hattens färg eller är något ljusare och har nedlöpande taggar som nedåt övergår i små rudimentära 
gryn. Svampen smakar milt mjölliknande, ibland med lite bitter eftersmak. Den har en säregen, något 
sötaktig doft som liknats vid lakrits, vanilj, medicin, kakor och pomerans. Hyferna har söljor. 

Växtmiljö: Svampen växer med gran, oftast i något fuktig och örtrik äldre barrskog med hög bo-
nitet, t ex på grönsten, kalk eller finjordssediment. Den uppträder gärna i sänkor, invid en bäck eller 
nära fuktstråk med hög luftfuktighet och fruktkroppsbildningen gynnas troligen av regniga somrar. 
Många växtplatser ligger i barrskogar som är präglade av tidigare skogsbete och bara i områden där 
man kan förmoda att gran naturligt har långvarig hemortsrätt och kontinuitet. Svampen förekommer 
spridd på enstaka platser från mellersta Götaland till södra Norrland och har en västlig utbrednings-
tyngdpunkt. Den är nu starkt hotad då dess växtlokaler i snabb takt avverkas och få områden är 
skyddade. Sverige har sannolikt en stor andel av svampens lokaler i Europa och därmed ett särskilt 
ansvar för artens bevarande.

Sarcodon versipellis brödtaggsvamp
(EN) fig. 15A–B

Fig. 15A. Brödtaggsvamp (Sarcodon versipellis). Uppland, Börstil, Tvärnö, kalkgranskog, 2004-08-23. Foto J. Nitare.
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Fig. 15B. Brödtaggsvamp (Sarcodon versipellis). Östergötland, Vånga, NV om Skärblacka, Glansgruvan, äldre kalk-
granskog, 2006-09-16. Foto J. Nitare.
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En taxonomiskt isolerad och välavgränsad art som normalt är lätt att känna igen på sin ludet orange-
färgade fot (åtminstone synligt vid basen) och sin brunludna hattyta. Hatten är 5 – 10 cm bred, 
sämskskinnslikt–sammetsartat finluden, rödbrun och som gammal brunsvart. Arten är troligen inte 
närmare besläktad med övriga svenska Sarcodon-arter utan är mer närstående vissa Hydnellum-arter. 

Växtmiljö: Arten bildar mykorrhiza med gran och växer i frisk mossrik granskog av lågörttyp, 
främst i områden med grönsten eller på annat sätt mer lättvittrad mineralrik mark. Arten är troligen 
mer uttorkningskänslig än många övriga fjälltaggsvampar. Ofta sitter den i anslutning till gammal gran 
i sluttningar eller sänkor med rörligt markvatten och de allra flesta lokaler förefaller ha lång grankon-
tinuitet eller åtminstone granskog med konstant hög humiditet. Artens uppträdande är dock lite 
märkligt och ibland dyker den upp på oväntade ställen. Fruktkropparna är oftast fåtaliga på varje 
växtplats. 

Trots att svampen under senare år har påträffats på många nya lokaler även i östra Sverige (t ex östra 
Småland, Östergötland och Hälsingland) kvarstår artens västliga utbredningstyngdpunkt. Detta kan 
vara en effekt av västra Sveriges mer humida klimat. Kanske beror artens uppträdande även i östra 
Sverige på senare års extra blöta och regniga sensommarperioder. Sverige hyser sannolikt en stor 
andel av den europeiska populationen, vilket borde medföra ett särskilt nationellt ansvar för artens 
bevarande.

Sarcodon martioflavus sammetstaggsvamp
(VU) fig. 16

Fig. 16. Sammetstaggsvamp (Sarcodon martioflavus). Värmland, NNO om Gullspång, Södra Råda, NO om Knek-
terud, örtrik och något fuktig kalkgranskog, 2011-09-05. Foto J. Nitare.
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Tack
Ett särskilt tack till Uno Skog vid länsstyrelsen 
Dalarna för hans engagemang genom åtgärds-
programmet. Många personer runt om i landet, 
vilka har lämnat material och lokaluppgifter av 
enskilda arter, tackas kollektivt. Bland dessa vill 
vi dock särskilt tacka Gillis Aronsson (Uppsala), 
Bengt Pettersson (Jämtland), Niklas Johans-
son (Jönköping), Tomas Fasth (Jönköping), 
Lars-Thure Nordin (Uppsala), Åke Edvinsson 
och Kerstin Gahne (Gotland), Elisabeth Jansson 
(Gullspång), Joakim Hemberg (Ronneby), Mi-
kael Hagström (Linköping) samt Jörgen Jeppson 
(Trollhättan) som bidragit med bilder, mate-
rial eller lämnat ovärderlig information. Ett tack 
också till Anders Dahlberg (ArtDatabanken, Upp-
sala) för allmänna synpunkter kring mykorrhiza.

Litteratur
Observera att en utförligare referenslista över 
taggsvampslitteratur finns i åtgärdsprogrammet 
(Nitare 2006a).

Antonsson, K. 2012. Rödlistade svampar i 
Östergötlands län – med särskilt fokus på ar-
ter som ingår i arbetet med åtgärdsprogram 
för hotade arter (ÅGP). Rapport 2012:1. Län-
sstyrelsen Östergötland.

Arnolds, E. 2003. De Stekelzwammen en Pruik-
zwammen van Nederland en België. Coolia 
46 (3), 2003 supplement. 

Aronsson, G. 2008. Resultat från inventering av 
Sarcodon-arter i ört- och kalkrika tallskogar 
i Uppsala län hösten 2008.  Opubl. samman-
ställning.

Bengtson, J. & Vesslén, G. 2009.  Inventering av 
fjälltaggsvampar (Sarcodon) och violgubbe 
(Gomphus clavatus) i Gävleborgs län 2008. 
Rapport 2009:4. Länsstyrelsen Gävleborg.

Bergström, M. 2010. Violgubbe och fjälltagg-
svampar i Norrtälje kommun. Rapport 
2010:2. Norrtälje Naturvårdsstiftelse.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986.  Fungi of 
Switzerland, vol. 2. Non-gilled fungi. Luzern.

Carlsson, R.-G., Johansson, K.-A., Stridvall, A., 
Andersson, L. & Jeppson, M. 2012. Inventer-
ing av hotade fjälltaggsvampar och violgub-
be i västra delen delar av Västra Götalands 
län. Rapport 2012:57. Länsstyrelsen Västra 
Götalands län.

Edvinsson, Å. 2007. Inventering av rödlistade 
fjälltaggsvampar 2006. Rapporter om natur och 
miljö – nr 2007:3. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Edvinsson, Å., Gahne, K. & Kullingsjö, O. 2007. 
Inventering av fjälltaggsvampar 2005 – 2007. 
Rapporter om natur och miljö – nr 2007:18. 
Länsstyrelsen i Gotlands län.

Fasth, T. 2010.  Inventering av marktaggsvam-
par i Jönköpings län 2007–2008. Meddelande 
nr 2010:05. Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Gahne, K. 2005. Inventering av rödlistade fjäll-
taggsvampar (Sarcodon spp.). Rapporter om 
natur och miljö – nr 2005:6. Länsstyrelsen i 
Gotlands län.

Gustafsson, J. 2009. Lilaköttig taggsvamp 
Sarcodon fuligineoviolaceus – Miljökrav i 
Sverige och en analys av vad som styr artens 
etablering. Opubl. examensarbete vid SLU, 
Institutionen för skoglig mykologi och pa-
tologi, Uppsala. 

Gärdenfors, U. (red.) 2010. Rödlistade arter i 
Sverige 2010 – The 2010 Red List of Swedish 
species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hagström, M. 2005. Sarcodon -05. Inventering 
av länets västra kommuner. Opubl. rapport 
från länsstyrelsen i Östergötland.

Holtan, D. & Larsen, P. 2010. Jordboende stor-
sopper som kvalitetsindikatorer på unika fu-
ruskoger på Vestlandet. Agarica 29:  27 – 44.

Johannesson, H., Ryman, S., Lundmark, H. & 
Danell, E. 1999. Sarcodon imbricatus and S. 
squamosus – two confused species. Mycol. 
Res. 103: 1447 – 1452. 

Johansson, K.-A. & Carlsson, R.-G. 2011.  In-
ventering av fjälltaggsvampar och violgubbe 
i delar av Västra Götalands län 2010. Rap-
port 2011:47. Länsstyrelsen Västra Götalands 
län.

SvamppreSentationer



48 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 33:3 (2012)

Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010. Inventer-
ing av marktaggsvampar i Jönköpings län 
2007 – 2008. Meddelande 2010:05. Länssty-
relsen Jönköpings län.

Maas Geesteranus, R.A. 1976. Notes on Hyd-
nums X. Proceedings Koninkl. Neder. Acad-
emie van Wetenschappen. Series C 70(3): 273 
– 289. 

Maas Geesteranus, R.A. & Nannfeldt, J.A. 1969. 
The genus Sarcodon in Sweden in the light of 
recent investigations. Svensk Bot. Tidskr. 63: 
401 – 440.

Nitare, J. (red.) 2000. Signalarter – indikatorer 
på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. 
Skogsstyrelsens förlag, Jönköping (4:de upp-
lagan 2010).

Nitare, J. 2006a. Åtgärdsprogram för bevarande 
av rödlistade fjälltaggsvampar (Sarcodon). 
Naturvårdsverket, Rapport 5609. [pdf finns 
på www.naturvardsverket.se/bokhandeln].

Nitare, J. 2006b. Taggsvampsskogar – hotade 
och skyddsvärda. Skogsstyrelsen (folder 6 
sidor). 

Nitare, J. 2009. Åtgärdsprogram för kalktall-
skogar 2009 – 2013. Naturvårdsverket, Rap-
port 5967. [pdf finns på www.naturvardsver-
ket.se/bokhandeln].

Runesson, K. 2006. Inventering av skrovlig 
taggsvamp (Sarcodon scabrosus) och blå-
fotad taggsvamp (Sarcodon glaucopus) i 
Dalarnas län 2006. Opubl. rapport från läns-
styrelsen i Dalarna.

Johan Nitare
Skolgatan 23A
561 35 Huskvarna

johan.nitare@skogssty-
relsen.se

Johan Nitare är biolog och 
arbetar med naturvårds-
frågor vid Skogsstyrelsen. 

Nils Högberg
SLU
Institutionen för skoglig 
mykologi och patologi
Box 7026
750 07 Uppsala

nils.hogberg@slu.se

Nils Högberg är forskare 
och lärare vid Institutionen för skoglig mykologi och 
växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

SvamppreSentationer



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  33:3 (2012) 49

SvamppreSentationer

Bilaga 1
Materialförteckning över sekvenserade fjälltaggsvampar (Sarcodon spp.). 
Data on sequenced specimens. 
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Inledning
Myxomyceter eller acellulära slemsvampar är 
en organismgrupp som är föga känd hos den 
stora allmänheten. Detta är naturligt eftersom 
de flesta arter har små och inte särskilt iögon-
fallande fruktkroppar. Några arter med stora och 
bjärt färgade plasmodier kan dock väcka undran, 
vilket återspeglas i folktron av sådana namn som 
”trollsmör” (Fuligo septica) och ”vargmjölk” 
(Lycogala epidendrum). Bjärta plasmodiefärger 
och det ofta plötsliga uppträdandet satte fantasin 
i rörelse. Plasmodiet hos Fuligo är ofta inten-
sivt gult (fig. 1), fast lika ofta vitt. För allmo-
gens bondhustrur innebar en gul smörliknande 
slemklick i trädgården att en trollkäring varit 
framme och kärnat smör. Då var det ingen idé att 
man själv försökte kärna, smöret skulle härskna 
omedelbart. Fuligo heter på tyska ”Lohblüte”, 
där Loh (av Lohe = flamma, eldslåga; Blüte = 
blomma) syftar på den gula färgen. I England 
har Fuligo åtminstone lokalt kallats ”Flowers of 
Tan” (tan = garvarbark) beroende på att plasmo-

ABSTRACT
Myxogastria; biology, species concept and interrelationships, with a brief history 
of the inventory of species in Sweden.
A general account is given on the biology of Myxomycetes and their phylogenetic interrela-
tionships. New insights into the phylogeny gained from molecular investigations will affect and 
gradually change the taxonomy within the group. The orders Liceales and Trichiales belong on 
the same clade in a phylogenetic tree but the first order, in the classic circumscription based on 
structure and morphology, is falling apart. The dark-spored orders Physarales and Stemonitales 
belong on a different clade, whereas the order Echinosteliales shows affinities to protostelids. 
Some species based on morphological characteristics are part of species complexes where 
heterothallic strains with sexual reproduction are mixed with non-heterothallic apomictic strains. 
Such complexes make species circumscription difficult and create taxonomic problems at the 
species level. A brief summary of myxomycete exploration in Sweden is presented. The total 
number of species formally recorded in Sweden has now grown to about 240.

Myxomyceter (Myxogastria)  -  allmänt om 
biologi, artbegrepp och inbördes fylogenetiska samband 
samt kort historik över inventering av arter i Sverige

 Uno eliasson
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dierna brukade uppträda på rester av barkhögar 
vid garverier, men namnet tycks inte vara sär-
skilt välkänt bland engelska mykologer. I en 
amerikansk tidningsartikel har jag sett Fuligo 
omnämnas som ”dog vomit slime mold”. Jag 
vet inte hur etablerat namnet möjligen kan vara, 
men nog är det deskriptivt!
Det röda plasmodiet hos Lycogala associerades 
tydligen med varg. Den ordagranna översätt-
ningen av ”Lycogala” (från grekiska) är ”varg-
mjölk”, och detta namn går igen i flera olika 
språk, förutom i svenskan även t ex i finskan 
där ”sudenmaito” betyder just ”vargmjölk”. 
Associationen är densamma i tyskan där det 
heter ”Wolfsblut” (vargblod) eller ”Wolfsmilch” 
(vargmjölk). Något etablerat engelskt namn på 
Lycogala tycks inte finnas.
Det lite mystiska skimmer som i folktron har 
vilat över de oförklarligt uppträdande plasmodi-
erna gäller över hela världen. I gamla kinesiska 
skrifter ansågs slemklumparna vara spillning 
av spöken. Hos den indianska urbefolkningen 
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i provinsen Veracruz i Mexico har plasmodier 
eller tidiga fruktkroppsstadier av Fuligo sep-
tica och Reticularia lycoperdon tillagats som 
en maträtt kallad ”caca de luna” (= månkaka). 
Kring insamlandet av plasmodierna rådde viss 
mystik. Sålunda skulle insamlandet helst ske på 
natten och hänsyn tas till vilken fas månen be-
fann sig i. 
Vid gynnsamma betingelser kan vissa myxomy-
ceter plötsligt uppträda i stor mängd. Berömd är 
historien om hur den plötsliga massförekomsten 
av stora plasmodier av Fuligo i en förort till Dal-
las i Texas i juni 1973 med lokalpressens hjälp 
var nära att orsaka panik. Tidningen Newsweek 
kallade organismen för ”an unidentified growing 
object”. En lokal tidning antydde möjligheten 
att man hade att göra med en okänd organism 
från rymden, kanske en form av muterad bakte-
rie utsänd från en annan planet i syfte att ta över 
jorden.

Vad är en myxomycet?
Det utmärkande för organismgruppen Myxo-
mycetes eller Myxogastria är att det i livscykeln 
ingår ett plasmodium, en mångkärnig protoplast 
som likt en jättestor amöba har rörelseförmåga 
och kan uppta fasta näringspartiklar. Inga inre 
cellväggar förekommer i plasmodiet, det är och 
uppträder som en enda cell och ett enda individ. 
Plasmodiet övergår till en eller flera fruktkrop-
par kallade sporokarp. De största förekommande 
fruktkropparna är dynformiga s k aethalier och 
förekommer hos Brefeldia maxima och Fuligo 
septica. Den förra brukar betraktas som världens 
största myxomycet. Plasmodiet kan bli närmare 
50 cm i utsträckning men är i regel mindre. Un-
der gynnsamma betingelser kan Fuligo septica 
bli åtminstone nästan lika stor. En och annan har 
säkert stått undrande inför de jätteplasmodier av 
Fuligo som kan uppträda på sågspånshögar eller 
på gräsmattor anlagda ovanpå barkblandat av-
loppsslam, en delikat anrättning för Fuligo.  

Fig. 1. Plasmodiestadium av Fuligo septica (trollsmör). Den ojämna ytan med papillformade utskott visar att plas-
modiet fortfarande är under tillväxt. Utanför den gula levande plasmodiemassan syns rester av den slemhinna som 
omger hela plasmodiet. Foto U. Eliasson.
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Den minsta myxomycet man känner till är Echi-
nostelium bisporum. De skaftade fruktkropparna 
överstiger ej 25 µm i höjd och har bara två spo-
rer. Arten uppfattades och beskrevs ursprungli-
gen som en protostelid. Sådana fruktkroppar 
är givetvis för små för att kunna upptäckas i 
den bästa fältlupp och kan bara hittas genom 
tålmodigt granskande av fuktkammarkulturer 
under en kraftigt förstorande laboratorielupp. 
Arten är känd även från Sverige (Eliasson & 
Gilert 2007). Flera arter av myxomyceter har 
fruktkroppar av storleksordningen 0,1 – 0,5 mm. 
Dessa missar man i regel i fält trots att flera både 
är vanliga och att fruktkropparna kan sitta i stora 
samlingar. I många fall är det omöjligt att i fält 
avgöra om det rör sig om en myxomycet eller 
en ascomycet, och små fruktkroppar av myxo-
myceter förekommer ofta tillsammans med och 
inblandade bland små ascomyceter. Små frukt-
kroppar förekommer framför allt inom släktena 

Licea och Echinostelium. I båda släktena har 
antalet kända arter ökat mycket kraftigt sedan 
fuktkammartekniken slagit igenom som un-
dersökningsmetod. I den stora världsmonogra-
fin The Myxomycetes (Martin & Alexopoulos 
1969) urskildes 19 arter av Licea och 5 arter av 
Echinostelium. Idag är antalet kända arter inom 
de två släktena 70 respektive 14 (Lado 2005 - 
2012).

Myxamöbor och plasmodier
Livscykeln brukar finnas med i grundläggande 
läroböcker i biologi och har kort beskrivits i 
en tidigare artikel. De assimilerande stadierna 
i livscykeln är myxamöbor och plasmodier. 
Myxamöbor förekommer i stor mängd i det övre 
markskiktet på åtminstone vissa jordar. Ett jord-
prov innehåller förutom bakterier, nematoder 
och olika mikroorganismer, en stor mängd en-
celliga amöbor, och uppemot hälften av dessa 

Fig. 2. Stemonitis herbatica förekommer gärna på levande växter, här på Hoya bilobata i växthus i Bergianska 
trädgården, Stockholm. De enskilda fruktkropparna är ca 5 mm höga. Foto B. Bremer.
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har visat sig vara myxomycetamöbor. Hur stor 
roll dessa spelar i markskiktets ekologi är oklart.
I normalfallet sammansmälter två haploida amö-
bor till en diploid cell. Genom upprepade kärn-
delningar och fortsatt tillväxt av cellen bildas ett 
plasmodium. Den enklaste typen av plasmodi-
um, ett protoplasmodium, förblir mikroskopiskt 
litet och oftast opigmenterat. Inuti den levande 
protoplasten sker diverse rörelser, men cellen 
förblir odifferentierad och inga strömningska-
naler utbildas. I regel ger varje sådant plasmo-
dium upphov till en enda fruktkropp. Protoplas-
modier förekommer hos t ex Echinostelium och 
de flesta arter av Licea med små fruktkroppar.
Stora plasmodier är alltid aphanoplasmodier 
eller phaneroplasmodier, men typerna är inte 
alltid distinkta. En del former förekommer som 
inte passar in på den typiska utformningen. 
Typiska aphanoplasmodier finns hos t ex Ste-
monitis (fig. 2) och närstående släkten och är i 
regel vita eller svagt gulaktiga. De är till en bör-
jan platta och nästan färglösa men tillväxer på 
höjden samtidigt som de blir tydligt vita. Efter-
hand antar plasmodiet den form som de färdiga 
fruktkropparna får.
Phaneroplasmodiet är den mest differentierade 
plasmodietypen och utbildar tydliga plasmaka-
naler där man under laboratorielupp kan se hur 
plasman pulserar och strömmar fram och till-
baka genom kanalerna. Det är tacksamt i un-
dervisningssyfte att från naturen ta in en barkbit 
eller annat substrat med ett plasmodium, dela 
substratet och plasmodiet och placera bitarna i 
en petriskål med agar eller åtminstone fuktigt fil-
trerpapper. Plasmodiet vandrar i regel snällt ned 
på agarplattan. Ett plasmodium med plasmaka-
naler kan i regel skäras itu utan att plasmodiebi-
tarna dör. Kanalerna fortsätter att tillväxa. Om 
två plasmodier från samma ursprungliga plas-
modium möts, upptäcker de att de egentligen 
är samma individ och sammansmälter (Eliasson 
1978). Har plasmodierna olika ursprung utveck-
las de oberoende av varandra, de kan lägga sig 
tätt intill varandra men sammansmälter ej. Det 
ena plasmodiet kan med sina plasmakanaler del-
vis täcka det andra plasmodiet, men åtskillnaden 
består och plasmaströmningarna i de två plas-

modierna fortgår oberoende av varandra. I en 
del fall händer det att det ena plasmodiet växer 
över och dödar det andra. Phaneroplasmodier är 
ofta bjärt gula men vita och annorlunda färgade 
phaneroplasmodier förekommer också. De är 
typiska för ordningen Physarales med t ex det 
stora släktet Physarum. 
 
Fruktkroppar
Det är med få undantag svårt eller omöjligt att 
säkert artbestämma myxomyceter enbart på plas-
modiekaraktärer och all bestämningslitteratur är 
baserad på mogna fruktkroppar. Karaktärerna 
gäller dels typen av fruktkropp och hur väggen 
(peridiet) ser ut (enkel, flerskiktad, kalkinlagrad, 
tidigt bortfallande?), dels utseendet hos kapil-
litium och sporer och skulpteringen på dessa. 
Kapillitiet är ett trådsystem som finns inuti frukt-
kroppen och kan vara utformat på olika sätt. Det 
kan bestå av enkla trådar, vara mer eller mindre 
förgrenat (fig. 3) eller bilda ett finmaskigt peri-

Fig. 3. Comatricha elegans, mikroskoppre-
parat av fruktkropp (sporangium) med 
rikt förgrenat kapillitium och sporer. Hos 
de allra flesta arter inom släktet försvin-
ner peridiet helt vid mognaden. Frukt-
kroppens totala höjd är mycket vari-
erande hos arten, i detta fall ca 1 mm. 
Foto U. Eliasson.
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fert nätverk som hindrar hela spormassan från 
att blåsa iväg på en gång. Ornamenteringen på 
kapillitietrådarna är en viktig taxonomisk karak-
tär och kan vara i form av vårtor, spirallister eller 
av annan typ. Kapillitium saknas hos flera arter. 
Hos många arter finns kapillitieliknande bredare 
strukturer som kallas pseudokapillitium och som 
anses vara rester av väggar från sammansmälta 
sporangier, men det finns ibland anledning att if-
rågasätta denna tolkning (Eliasson 2011a). Den 
vanligaste fruktkroppstypen är skaftade eller os-
kaftade sporangier bildade från ett och samma 
plasmodium och varierande i antal från enstaka 
till hundratals. I de fall då fruktkroppen är dyn-
formad och bildad av hela plasmodiet eller en del 
av det brukar man tala om ett aethalium. Frukt-
kroppar kan också vara plattade eller maskfor-
made och bildade genom att väggar anlagts runt 
en plasmakanal i plasmodiet. I sådana fall talar 
man om plasmodiokarp. Mellanformer av frukt-
kroppstyperna förekommer. Inte sällan består 
en fruktkroppssamling av både sporangier och 
plasmodiokarp. En viktig taxonomisk karaktär är 
eventuell förekomst av kalk (i regel som kalcium-
karbonat och/eller fosfat) i fruktkroppsvägg och/
eller kapillitium.

Förökningsstrategier och konse-
kvenser för artbegreppet
I normalfallet leder sammansmältningen av två 
haploida myxamöbor till uppkomsten av en dip-
loid cell som genom kärndelningar inuti cellen 
utvecklas till ett plasmodium, en cell med ett 
stort antal diploida kärnor. Såväl heterothallism 
som homothallism förekommer. I det första fal-
let måste de sammansmältande haploida amö-
borna härröra från fysiologiskt olika individ för 
att sammansmältning skall kunna ske, i det an-
dra fallet behöver det inte vara så. Omfattande 
biosystematiska studier av olika arter har visat 
på en mera komplex bild. Vad som beskrivs 
och uppfattas som antingen en mycket varia-
bel art eller flera morfologiskt urskiljbara men 
närstående arter har visat sig kunna bestå av en 
blandning av såväl heterothalliska som homo-
thalliska och apomiktiska stammar, där de apo-
miktiska stammarna utgör sexuellt inkompatibla 

biologiska ”arter”. De olika isolaten kan skilja 
sig i morfologi i varierande grad. Det verkar i-
bland vara så att en art har ett eller flera kärnom-
råden med heterothalliska individ och könlig 
förökning men att det från detta område utveck-
las perifera homothalliska stammar med könlös 
förökning. Små genetiska förändringar tenderar 
då att bibehållas och i många fall ge morfolo-
giskt urskiljbara former som i många fall urskilts 
som taxa. Mycket tyder på att en del artkomplex 
såsom t ex Didymium iridis och närstående taxa 
har denna bakgrund (Clark 2000 och här citerade 
vidare referenser)
Artbegreppet är centralt i biologi och något av 
den systematiska biologins Holy Grail. Begrep-
pet är fundamentalt inom biodiversitet och inom 
stora delar av biologin. Vi behöver morfologiskt 
definierbara arter för inventeringar, ekologiska 
studier och för att kunna diskutera diversitet, ut-
bredningar och spridningsbiologi. Men olika or-
ganismer har olika livsstrategier och vi kommer 
nog aldrig att hitta en definition av begreppet 
”art” som gäller för alla grupper av organismer. 
Kanske är ”art” en term som helt enkelt inte kan 
användas för vissa biologiska system (Eliasson 
2011a).

Myxomyceternas inbördes släktskap
I tidiga verk över myxomyceter inkluderades 
Ceratiomyxa men släktet skilde sig från alla 
endospora myxomyceter i att vad som tolkades 
som sporer inte bildades inuti slutna fruktkrop-
par. Sedan länge vet vi nu att släktet står betydligt 
närmare protostelider (se föregående artikel). 
De ”äkta” fruktkroppsbildande myxomyceterna 
brukar indelas i ordningarna Echinosteliales, Li-
ceales, Trichiales, Stemonitales och Physarales, 
ordningar som hittills accepterats i alla moderna 
samlingsverk. Ordningen Liceales omfattade 
morfologiskt och storleksmässigt synnerligen 
olika fruktkroppstyper och ansågs tidigt vara 
en ”onaturlig” och parafyletisk grupp (Elias-
son 1977), baserad på avsaknaden av en karak-
tär (avsaknad av äkta kapillitium) snarare än 
på gemensamma apomorfa karaktärer. Mole-
kylära undersökningar har bekräftat parafylin, 
och ordningen håller nu på att falla sönder som 
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taxonomisk enhet. I DNA-baserade träd blan-
das representanter för ordningarna Liceales och 
Trichiales. Till de mest sensationella rönen hör 
att släktet Cribraria, tidigare fört till Liceales, 
förefaller utgöra en basal gren och utgöra syster-
grupp till Liceales/Trichiales. Kanske bör släktet 
få bilda en egen ordning.
För närvarande pågår stora förändringar inom 
vår syn på storsystematiken hos myxomyce-
terna. Ordningen Echinosteliales förefaller vara 
den mest ”primitiva” ordningen såtillvida att 
den står mycket nära en del protostelider. Pro-
tosteliderna tycks i sig på intet sätt utgöra en en-
hetlig grupp. En genomgående trend i resultaten 
av de pågående molekylära undersökningarna 
är att ljus- och mörksporiga arter av myxomy-
ceter separeras som skilda klader. Trichiales och 
åtminstone stora delar av Liceales kommer då 
att utgöra en ljussporig gren, Stemonitales och 
Physarales en gemensam mörksporig gren, un-
der det att Echinosteliales blir en gren för sig 
(Fiore-Donno m fl 2005). Även släktavgräns-
ningen rymmer många frågetecken (Eliasson 
2011b), och flera släkten inom såväl Liceales 
som Trichiales och Physarales innehåller arter 
som överbryggar den morfologiska skillnaden 
mellan etablerade släkten. I en del fall gäller 
detta skillnaden mellan arter som tidigare förts 
till olika ordningar. Inom ordningen Stemoni-
tales är flera släkten vagt definierade och tycks 
särskiljas enbart i graden av utveckling av en del 
grundläggande karaktärer (Eliasson m fl 2010, 
Eliasson 2011b). Preliminära resultat av DNA-
studier skär bryskt rakt igenom en del släkten. 
Storsystematiken hos myxomyceter flyter för 
närvarande omkring på osäker grund och stora 
förändringar är att vänta.

Förekomst och substratpreferenser
Död ved och förna av olika slag är klassiska 
substrat för myxomyceter, men arter kan upp-
träda på de flesta i naturen förekommande sub-
strat. Många arter har tydliga substratpreferenser 
(Ing 1994, Stephenson & Stempen 1994), men 
korrelationen är aldrig absolut. Kanske kan 
substratberoendet i många fall kopplas till den 
bakterie- och mikroflora som olika substrat upp-

visar. En del myxomyceter har en snäv ekolo-
gisk amplitud när det gäller såväl substrat som 
mikroklimat, andra är mindre nogräknade och 
kan uppträda på väldigt olika substrat. När det 
gäller övervägande vedbeboende arter spelar 
pH-värdet och nedbrytningsgraden hos veden 
en viktig roll och pH-värdet tycks också styra 
förekomsten av s k corticola arter, d v s arter 
som växer på bark av levande träd. Vissa arter 
föredrar barrved framför lövved, andra tvärtom. 
Några arter är vanliga på tall men inte på gran. 
Plasmodiet lever ofta inne i veden och förflyttar 
sig ut till vedytan för att fruktifiera. För stora ar-
ter såsom Reticularia lycoperdon kan detta upp-
fattas som en snabb tillväxt av plasmodiet men 
handlar i själva verket enbart om en förflyttning 
av plasmodiemassan (Sunhede 1973). 
Flera arter av myxomyceter kan hittas nära 
basen av kvarstående stammar av högörter som 
t ex mjölkört (Epilobium angustifolium), älg-
gräs (Filipendula ulmaria) och andra arter. San-
nolikt härrör dessa fruktkroppar från i marken 
levande plasmodier som förflyttar sig upp 
ovan marknivån för att fruktifiera. En del arter 
förekommer framför allt på mossor och/eller 
lavar, andra utvecklas gärna på fruktkroppar av 
basidiomyceter, där de uppenbarligen lever av 
basidiesporerna. Sålunda uppträder t ex Bad-
hamia utricularis påfallande ofta på hymeniet av 
ostronmussling (Pleurotus ostreatus), men även 
på andra svampar och på annat substrat. Ett fåtal 
arter, t ex Stemonitis herbatica (fig. 2), är kända 
för att med förkärlek uppträda på levande växt-
delar. På länge kvarsittande blad i den tropiska 
regnskogen utvecklas ofta ett eget litet samhälle 
av vitt skilda organismer som tillsammans kan 
mer eller mindre täcka bladytan. Bland alla le-
vermossor, lavar, ascomyceter och andra organ-
ismer förekommer här också myxomyceter (Eli-
asson 2000), och sannolikt ryms här många för 
vetenskapen ännu obeskrivna arter. 
Ett knappt 20-tal arter är sk koprofiler och har en 
klar preferens för spillning av framför allt herbi-
vorer (Eliasson 2012). I några fall har dessa arter 
tjockväggiga sporer, vilket kan tolkas som en an-
passning till passage genom djurens tarmkanal 
för att groning skall kunna ske. Fruktkroppar av 
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koprofila arter hittas ej sällan på substrat som 
ligger en bit ifrån det ursprungliga substratet. 
Sannolikt läcker en mikroflora ut från substratet 
och en bakteriefilm kan nå ut över angränsande 
substrat. Detta kan förklara varför myxomyceter 
kan hittas även på oorganiskt underlag såsom 
stenar, glasbitar och annat.
Det förmodligen mest udda och oväntade myxo-
mycetsubstrat som hittills rapporterats torde 
vara en levande ödla, Coryptophanes cristatus, 
som rapporterats från Honduras (Townsend m fl 
2005). Omslaget till andra häftet av volym 97 av 
tidskriften Mycologia för år 2005 visar en mag-
nifik bild av ödlan med fint utbildade fruktkrop-
par av myxomyceten Physarum pusillum över 
hela kroppen. Det bör kanske nämnas att denna 
ödlas jaktteknik består i absolut stillastående 
under långa tider i tålmodig väntan på lämpligt 
byte.

Predatorer på myxomyceter
Flera arter av svampar parasiterar på fruktkrop-
par av myxomyceter. I de flesta fall handlar det 

om anamorfer, asexuella stadier, av arter inom 
Hypocreaceae (Ascomycetes).  Polycephalo-
myces (fig. 4) är mycket vanlig på sporokarp 
av framför allt Trichia och närstående släkten 
inom Trichiales. Den bildar små klubbformade 
synnemata, buntar av tätt sammanhållna hyfer 
som producerar konidiesporer. Andra arter infek-
terar t ex Stemonitis (för utförligare redogörelse 
se Rogerson & Stephenson 1993). Flera arter av 
pyrenomycetsläktet Nectria växer på myxomy-
ceter (Samuels 1973) och åtminstone två av ar-
terna är vanliga på Fuligo. Nectria violacea fär-
gar hela fruktkroppen violett hos Fuligo septica 
och med lupp kan man se att fruktkroppens yta 
är tätt besatt av svampens perithecier.
Sniglar äter gärna och effektivt plasmodier (Eli-
asson 1981, Keller & Snell 2002) och är förmod-
ligen anledningen till att plasmodier som följs i 
sin utveckling i fält helt plötsligt kan vara för-
svunna. Det har dokumenterats att myror bär 
bort bitar av plasmodier (Eliasson 1981). 
En del fåglar äter plasmodier. I Lappland har 
iakttagits och fotodokumenterats (Nikolov & 

Fig. 4. Klubbformade synnemata av svampen Polycephalomyces på fruktkroppar av Metatrichia floriformis. Synnemata 
är ca 0,5 mm höga och består av tätt sammanpackade svamphyfer som bildar konidiesporer. Foto U. Eliasson. 
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Hristova 2009) att lavskrikor äter och hamstrar 
plasmodier, i det dokumenterade fallet sannolikt 
av Fuligo septica. I delstaten Washington i nord-
västra USA har den närstående arten gråskrika 
(Perisoreus canadensis) konstaterats äta plasmo-
dier av Fuligo (Sutherland & Crawford 1979).

Utbredning och spridningsbiologi
Myxomyceter förekommer över i princip hela 
jorden och arter är kända även från arktiska och 
antarktiska områden. Arter har olika ekologiska 
krav. Mikroklimatet är avgörande och de vikti-
gaste faktorerna är temperatur och luftfuktighet. 
Många enskilda arter har världsvid utbredning, 
men en del är vanligare i varma områden, andra 
i kalla. Myxomyceter är rikt representerade i den 
tropiska regnskogen, men den största artrikedo-
men hittar man i tempererade områden. Vissa 
släkten, t ex Lamproderma, har ett fåtal arter i 
varma och tempererade områden under det att 
de flesta arterna är nivicola, d v s de förekommer 
huvudsakligen i alpina områden och fruktifierar 
under eller vid randen av ett smältande snötäcke. 
Mellan marken och snötäcket bildas ofta ett hål-
rum med hög luftfuktighet och små temperatur-
fluktuationer, en idealisk biotop för dessa arter. 
Även inom andra släkten än Lamproderma finns 
enstaka eller några få arter som hör till samma 
ekologiska grupp. 
Extremt karga och nederbördsfattiga områden 
såsom torra höglandsområden eller ökenom-
råden i t ex Chile, Argentina och Kina har ovän-
tat nog visat sig ha en mycket intressant myxo-
mycetförekomst med såväl mycket ovanliga 
som udda arter. Hithörande arter har i allmänhet 
mycket små fruktkroppar och existensen har 
kunnat påvisas endast tack vare fuktkammarod-
lingar. Bitar av bark och ved från den ofta myck-
et sparsamma vegetationen har i fuktkammare 
utvecklat plasmodier och fruktkroppar av ovän-
tade och tidigare okända arter. I de extremt torra 
områdena överlever myxomyceterna som sporer 
och sklerotier och utnyttjar kondensvatten eller 
sällsynt regn för en snabb livscykel. Inget kli-
matområde tycks vara för torrt för förekomst av 
myxomyceter.
Sporspridning med vindens hjälp är givetvis 

betydelsefull, men det har länge varit känt att 
arthropoder av olika slag spelar en stor roll för 
spridningen av i synnerhet en del arter. Vissa ar-
ter av skalbaggar (Coleoptera), tardigrader (Tar-
digrada), hoppstjärtar (Collembola), tvåvingar 
(Diptera) och stövsländor (Psocoptera) äter 
sporer och åtminstone i något fall har bibehållen 
grobarhet påvisats efter sporens passage genom 
djurets tarmkanal. Flera skalbaggsarter är helt 
specialiserade i sin livscykel på myxomyceter 
och såväl ägg som larver och puppor utvecklas 
inuti plasmodiet eller fruktkroppen. Framför allt 
gäller detta fruktkroppar av aethalietyp som hos 
Reticularia och Amaurochaete, där man ofta ser 
hål i peridiet, där den vuxna skalbaggen, inpud-
rad med sporer, lämnat fruktkroppen. Skalbag-
gar förekommer också hos arter där sporangi-
erna står tätt samlade såsom t ex hos en del arter 
av Stemonitis. Flera olika skalbaggsfamiljer har 
arter associerade med myxomyceter och bland 
dem finns en del obligata specialister, bl a inom 
släktena Anisotoma och Agathidium. Det är 
vanligt att man i våra skogar ser skalbaggar av 
det första släktet krypa omkring på peridiet av 
Reticularia (Eliasson 1981).  Hos en art av Ag-
athidium har honan en speciell hålighet i mandi-
beln där hon bär med sig myxomycetsporer som 
på detta sätt kan spridas till lämpligt substrat. 
För utförligare information om relationen mel-
lan myxomyceter  och skalbaggar hänvisas till 
Blackwell (1984), Ing (1994) och Stephenson & 
Stempen (1994). 

Myxomyceter i Sverige, kort historik
Vid 1900-talets början var Sverige nog ett av de 
bäst kända länderna i världen vad myxomyceter 
beträffar. Detta var helt i linje med den linne-
anska traditionen, fastän Linné själv var oin-
tresserad av dessa organismer. Går man igenom 
hela listan av nu giltiga myxomycetnamn stöter 
man på Linnés namn i bara tre omkombinatio-
ner, varav en är den välkända och iögonfallande 
Lycogala epidendrum (L.) Fries. Linné ansåg av 
naturliga skäl Lycogala vara en liten röksvamp 
och kallade den Lycoperdon epidendrum. I en 
serie publikationer mellan åren 1817 och 1849 
beskrev Elias M. Fries flera myxomyceter, de 
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flesta beskrivningar baserade på svenskt mate-
rial. Många av namnen har senare degraderats 
till synonymer, men ett 15-tal av hans artepitet 
är fortfarande giltiga. Han uppställde också två 
släkten som fortfarande accepteras, Lindbladia 
och Perichaena.
Den första egentliga sammanställningen över 
myxomyceter i Sverige publicerades av Robert 
Fries (1912) i Svensk Botanisk Tidskrift. Detta 
var en revidering och utökning av en förteckning 
som tidigare (1897, 1899) tryckts i ”Öfversikt 
af Kungliga Vetenskaps-Akademiens Förhand-
lingar”. Fries´ sammanställning inkluderade 
bestämningsnycklar och kortfattade beskriv-
ningar av de 123 arter som upptogs. Detta antal 
var exakt hälften av det antal arter som då var 
kända i världen (Lister 1911). Nästa betydande 
bidrag till kännedomen om svenska myxomy-
ceter publicerades av Santesson (1964). Förteck-
ningen omfattade 165 arter och var en lista med 
korta kommentarer präglade av den för förfat-
taren typiska kritiska noggrannheten. Antalet för 
Sverige kända arter har fortsatt att växa under 
de senaste decennierna (t ex Eliasson & Gilert 
2007, Eliasson & Adamonyte 2009).  Om de i 
denna artikel nya bidragen inkluderas är antalet 
arter i Sverige nu uppe i ca 240. Antalet kommer 
att stiga efterhand som nya geografiska områden 
och nya ekologiska nischer inventeras. 
Ett artantal bör alltid anges som ungefärligt eft-
ersom det är beroende av vilken artavgränsning 
som accepteras. En del författare tillämpar t ex 
ett snävare artbegrepp för Lycogala epidendrum, 
vilket skulle ge ytterligare ett par arter i Sverige. 
Likaså är artavgränsningarna inom vissa släk-
ten, t ex Cribraria, dåligt utredda. I hela världen 
är idag närmare 900 arter kända (Lado 2005 – 
2012), men bakom många av namnen döljer sig 
outredda taxonomiska problem.

Några för Sverige nya myxomyceter
Fruktkroppar av myxomyceter är i allmänhet 
små och lätta att förbise i naturen om man inte 
speciellt är ute efter dem. Många arter har frukt-
kroppar av storleksordningen 1 mm och mindre 
och de allra minsta är under 0,5 mm. Många små 
fruktkroppar, t ex hos Echinostelium (fig. 5), är 

efemära och slås sönder av en regndroppe eller 
äts av insekter. Sådana arter hittar man lättast i 
fuktkammare där de kan utvecklas utan att störas 
i sin utveckling. Antalet för Sverige kända ar-
ter kommer att öka undan för undan beroende 
på hur många personer som blir intresserade av 
gruppen och ställer in ögonen på en mindre skala 
än vad man normalt är inställd på som mykolog. 
Säkert återstår mycket att hitta även av relativt 
stora (1 – 3 mm) arter. Det är lite förvånande 
att t ex Trichia verrucosa Berk., en bjärt färgad 
iögonfallande art som finns i Finland och länder-
na runt Östersjön, ännu inte har hittats. Myck-
et återstår också att finna i fjällnära områden 
vid tiden för snösmältning. Ett och annat nytt 
finns också i museernas samlingar där åtskil-
liga kollekter ligger antingen obestämda (se t ex 
Didymium megalosporum nedan som insamlats 
redan 1892!) eller felbestämda. I många fall var 
arten ännu inte urskild och beskriven vid tiden 
för insamlingen. Beläggexemplar av alla nedan 
citerade kollekter finns i herbarium GB.

Comatricha filamentosa Meyl.  
Västmanland: Västerås; på träbjälke i köks-
golv, juni 2010, insamlare okänd.
En något svårdefinierad art med långskaftade 
elliptiska sporangier. Kapillitiet är löst anknutet 
till skaftets förlängning och lösgörs och utvidgas 
i toppen. För instruktiva illustrationer av denna 
och närstående arter hänvisas till Nannenga-
Bremekamp (1991). Comatricha är ett taxono-
miskt delvis besvärligt släkte med något tvek-
samma avgränsningar mot närstående släkten.

Diacheopsis metallica Meyl. 
Västerbotten: Umeå, Skravelsjöbäcken, på 
grankotte på marken, november 2011, N. & Z. 
Lipovac 1117. 
Släktet står nära Lamproderma och kan i många 
avseenden karakteriseras som en Lamproderma 
utan kolumella. Drygt 15-talet arter är kända i 
världen varav flertalet är nivicola och fruktifierar 
i anslutning till ett smältande snötäcke.
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Diderma crustaceum Peck
Bohuslän: tanUm, Lindö, på pinnar och kvistar 
i förnaskiktet, september 1982, K.-H. Larsson. 
En art med oftast hundratals (eller tusentals) 
sporangier tätt gyttrade på en kraftigt kalkin-
krusterad hypothallus. Sporangieväggen är ty-
dligt tvåskiktad med den yttre kalkinlagrade 
väggen skild från den tunna inre väggen.

Didymium megalosporum Berk. & M. A. Curtis
Stockholm, april 1892, H. Kugelberg (S). 
Västergötland: alingsås, Nolhaga, på barr-
trädskvist på marken, augusti 1948, T. Nathorst-
Windahl.
En morfologiskt väl definierad art som står nära 
eller ingår i det sk Didymium iridis-komplexet 
(Clark 2000).

Didymium verrucosporum A. L. Welden
Västergötland: göteborg, Lilla Änggården, 
på granstubbe, december 1953, F. Karlvall 
5810. mölndal, närheten av Sisjön, på fallen 
ruttnande aspstam, oktober 2001, U. Eliasson 
5775. 
Sannolikt en förbisedd art som tillhör det s k 
Didymium iridis-komplexet. Klassiska artskill-
nader inom komplexet har utretts av Nannenga-
Bremekamp (1972), men genetiken inom kom-
plexet är komplicerad (se Clark 2000 och där 
citerade vidare referenser).

Echinostelium paucifilum K. D. Whitney  
- fig. 5, 6. 
Västergötland: göteborg, Botaniska trädgår-
dens naturpark, fuktkammarkultur på kvistar 
och blad av ljung, november 2009, U. Eliasson 
7161a, 7164a. 
De flesta arter av släktet Echinostelium har 
långskaftade klotrunda sporangier. Hos E. pau-
cifilum är den klotformiga sporkapseln 40 – 70 
µm i diameter och sitter på ett upp till 0,3 mm 
långt skaft (fig. 5, 6). Av de 14 arter som hit-
tills beskrivits inom släktet har härmed hälften 
anträffats i Sverige. Åtminstone ytterligare tre 
men sannolikt fler arter förväntas förekomma. 
Fruktkropparna är för små för att ens med de 
bästa ögon kunna upptäckas i fält och nästan 
alla beskrivna arter inom släktet har baserats på 
material från fuktkammarkulturer av bark från 
levande träd och på förna.

Fig. 5. Echinostelium paucifilum. Två fruktkroppar 
på blad av ljung. Själva sporkapseln är 0,04 mm 
i diameter i torrt tillstånd, fruktkropparnas total-
höjd drygt 0,2 mm. Peridiet försvinner tidigt. Foto 
E. Gilert.

Fig. 6. Echinostelium paucifilum, mikroskoppreparat av 
fruktkropp visande det sparsamma kapillitiet. 
Foto E. Gilert.
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Fuligo luteonitens L. G. Krieglst. & Nowotny
Västergötland: göteborg, Stora Amundön, på 
död fallen aspstam, juli 2011, U. Eliasson 7267, 
7269. 
En relativt sent beskriven art (Krieglsteiner & 
Nowotny 1995) som står nära Fuligo septica. 
Kanske ligger en del exemplar i diverse her-
barier under detta senare namn. Arten avviker 
från typisk F. septica genom jämnare barkskikt, 
mindre och delvis friliggande kalkknutar i spor-
massan och oftast något ovala sporer med glest 
sittande vårtor. Alla hittills rapporterade fynd 
(Tyskland, Finland) är från döda aspstammar.

Tack
Tack till Elisabeth Gilert för tålmodigt arbete 
med fotografering av de mycket små fruktkrop-
parna av Echinostelium och för att jag fått till-
låtelse att inkludera dessa foton i denna artikel.
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Inledning
Säger man tryffel tänker de flesta på underjor-
diska läckerheter och klirr i kassan. Vi har vis-
serligen ett par av de ”dyra” arterna i Sverige 
– sommartryffel (Tuber aestivum) och bagnolit-
tryffel (T. mesentericum) sällsynt på Öland och 
Gotland, men merparten av våra hypogeiska 
(=underjordiska) svampar saknar kulinariskt 
och ekonomiskt intresse. Inte desto mindre är 
de viktiga i naturvårdsarbetet som indikatorer 
på värdefulla naturmiljöer. Ganska många av 
våra hypogeiska svampar bildar sina underjord-
iska fruktkroppar i ”hotspots”, d v s småfläckar 
där flera arter förekommer på samma plats, ofta 
tillsammans med sällsynta och rödlistade ovan-
jordiska arter. Alla våra hypogeer bildar mykor-
rhiza med träd och behöver sannolikt en lång 
trädkontinuitet för att kunna bilda sina frukt-
kroppar. Eftersom de lever helt underjordiskt är 
de beroende av att bli uppgrävda och uppätna 
av djur (insekter, smågnagare, ekorrar, vildsvin, 
grävlingar, rådjur etc) för att kunna sprida sig. 
Av denna anledning har samtliga arter ganska 
kraftiga lukter. Både ascomyceter och basidio-
myceter finns representerade bland hypogéerna. 
Bland basidiomyceterna finns i Sverige ca 30 
hypogeiska arter, bland ascomyceterna ca 25. 
Siffrorna är lite osäkra beroende på att vissa art-
komplex ännu inte är tillfredsställande utredda 
liksom det faktum att många arter av naturliga 
skäl kan vara förbisedda. Då och då träffar man 
slumpmässigt på hypogeiska svampar som kan-
ske utvecklat fruktkroppar i markytan eller har 
blivit uppgrävda (och ratade) av något djur. Tål-

ABSTRACT
Truffels – not only expensive delicacies.
The current knowledge of the red-listed (VU) hypogeous basidiomycete Octaviania asterosper-
ma (Boletales) in Sweden is summarized and a list of localities is given. Photos of fresh specimens 
and micro-photos of spores are provided. 

Tryfflar – inte bara dyra delikatesser
 Mikael Jeppson
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modigt och systematiskt eftersök med trädgårds-
kratta ger naturligtvis resultat liksom sök med 
hjälp av ”tryffelhund”. Mycket finns att upptäcka 
i tryfflarnas underjordiska värld och en kurs med 
inriktning på eftersök och artkunskap planeras i 
SMF:s regi hösten 2013. Mer info kommer på 
hemsidan och i SMT. I detta nummer av SMT 
presenteras kort en sällsynt och rödlistad hypo-
geisk art, lövtryffel (Octaviania asterosperma), 
som förekommer i fina ädellövskogsmiljöer på 
mer eller mindre kalkhaltig mark. 

Lövtryffeln (Octaviania asterosperma)
Några tryffelarter kan vara svåra att bestämma 
medan andra är lätta och har karaktäristiska 
kännetecken. En art som tillhör den senare kate-
gorin är basidiomyceten lövtryffel (Octaviania 
asterosperma) som är förhållandevis enkel att 
identifiera. Den är mycket sällsynt i Sverige men 
har bland annat påträffats i samband med SMF:s 
mykologivecka på Gotland 2000 och på klassisk 
friesisk mark vid Dullaberget i Femsjö under 
mykologiveckan 2009. Totalt har den ett tiotal 
fynd i landet, alla i anslutning till äldre bokträd 
(Fagus sylvatica), ek (Quercus) eller hassel 
(Corylus avellana). Själva fruktkroppen är från 
början kritvit och ärtstor och utvecklas nere i 
den multnande lövförnan eller i översta humus-
lagret. Efterhand som den åldras växer den till 
en 1 – 3 cm stor kula, ibland med en något utdra-
gen basaldel och med tydliga vita myceltrådar 
som går ner i jorden. Vid beröring mörknar den 
i olivgröna–brunsvarta nyanser. I snitt är unga 
fruktkroppar gråvita och något marmorerade/
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kamrade (fig. 1), hos äldre exemplar framträder 
en tydlig, brunaktig, kamrad struktur (fig. 2, 3). 
Lukten är något sötaktig och inte alls oangenäm 
som hos många andra tryfflar. Enligt någras nä-
sor (inte min) luktar den kokos. I mikroskopet 
är den omisskännlig med sina klotrunda och 
stjärnformigt taggiga sporer (fig. 4). Kers (1983) 
beskriver noggrant arten och illustrerar med en 
streckteckning. Hawker (1954) uppger att den i 
England förekommer rikligare efter längre regn-
perioder. Kers (1983) bekräftar att detta stämmer 
även för några av de svenska fynden som gjorts 
efter de regnrika somrarna 1980 – 1982. 

Fyndet i Hogsäms bokskog 2012
Ett intressant fynd av lövtryffel gjordes i Hog-
säms bokskog i Bohuslän i år (augusti 2012). 

Den förekom där rikligt i lövförnan under bok 
på skalrik mulljord. Den uppträdde runt ett tio-
tal träd. Vid varje träd fanns upp till fem frukt-
kroppar i olika utvecklingsstadier. I anslutning 
till flera av bokarna fanns även Hymenogaster 
arenarius (sandbuktryffel). Den rikliga frukt-
kroppsbildningen hos lövtryffeln kan kanske 
även denna gång kopplas till långa regnperio-
der. Månaderna maj och augusti hade betydligt 
högre nederbördsmängder än normalt i Bohus-
län, medan juni och juli låg kring det normala, 
enligt SMHI:s statistik. Det var med andra ord 
en ganska regnig sommar på Västkusten, vilket 
kanske gynnade svampen. 

Fig. 1. Lövtryffel (Octaviania asterosperma). Ung omogen fruktkropp. I snittytan ser man en gråvit, marmorerad/
kamrad gleba som delvis har mörknat. Bohuslän, Tossene, Hogsäms bokskog, 2012-08-24, i lövförna under bok. Leg., 
det. & foto. M. Jeppson.
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Fig. 2. Lövtryffel (Octaviania asterosperma). Mogna fruktkroppar. Gleban har blivit brunaktig och har en mer eller 
mindre tydlig kamrad struktur. Bohuslän, Tossene, Hogsäms bokskog, 2012-08-24, i lövförna under bok. Leg., det. & 
foto. M. Jeppson.

Fig. 3. Lövtryffel (Octaviania asterosperma). Illustration av 
T.C.E. Fries 1921 i Sverigs Gasteromyceter. Observera den 
tillspetsade basala delen. 
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Förekomst i Skandinavien
I Skandinavien är lövtryffeln sällsynt och känd 
från Danmark (Lange 1956), Norge (Bergsnov 
Hansen 1985) och Sverige (Fries 1921, Kers 
1983). I den svenska rödlistan (Gärdenfors 
2010) klassas den som sårbar (VU) på grund av 
en fragmenterad utbredning och en begränsad 
population vars habitat (ädellövskog) minskar. 

Svenska fynd
Skåne: HUaröd, Gräsma NO, vid Söndre å, 
2002-09-22, leg & det. K. Bergelin. söVestad, 
Bellinga, 2000-10-11, leg. C. Ingvert, det./conf. 
S. Svensson (UPS). torrlösa, Trolleholm N, 
leg. M. Thörneby, det. C.G. Bengtsson. östra-
by, Borstbäcken, norra delen, 1999-09-18 & 
1999-09-25, leg. C. Ingvert, det./conf. S. Svens-
son (LD). 
Öland: räpplinge, Borgehage, i lövskog av 
Quercus, Corylus mm, 1950-09-23. Leg. D. 
Tjallingii-Beukers, det. G. A. de Vries (S).
Uppland: öVergran, 650 m VSV om överfar-
ten till Biskops-Arnö och 400 m NO om Ryt-
tartorpet, i ädellövskogsbryn, 1981-09-01. Leg. 
E. Plahn (S), 1982-07-21, leg. E. L.-E. Kers & 
E. Plahn (S). gryta, 2,2 km V om Örsundsbro, 
Uvberget, N om Alsta sjö, i sluttningen under 
sydbranten, ädellövskog med inslag av gran, 

1980-09-04, leg. E. Plahn (S), 1980-09-09, leg. 
E. Plahn (S), 1980-09-24, leg. E. Plahn (S).  
stockHolm, Lidingö, 1912-09-, leg. L. Romell 
(UPS).
Gotland: grötlingbo, Pankar, 2011-09-28, 
under Quercus, Corylus and Fraxinus on rich 
ground, under the leaf layer, leg. I. Olariaga, det. 
J. C. Zamora & I Olariaga (S). linde, Sandarve 
kulle NR, lövskog med inslag av barrträd, leg. & 
det. K. Bergelin, conf. C. Lange.
Halland: Femsjö, Dullaberget, under bok 
(Fagus) vid stig, 2009-09-19, leg. & det. M. 
Jeppson (herb. MJ). 
Bohuslän: tossene, Hogsäms NR, i lövförna 
under bok (Fagus) på skalblandad mulljord, 
2012-08-24, leg. & det. M. Jeppson (herb. MJ). 

Släktskap
Som nämnts tidigare är lövtryffeln en basidio-
mycet. Moderna undersökningsmetoder med 
hjälp av DNA-analys har visat att den är nära 
släkt med sopparna i ordningen Boletales. Det 
kan ju vara lite svårt att tro när man ser denna 
runda, underjordiska svamp men de molekylära 
analyserna ger entydiga resultat (Binder & Hib-
bett 2006). Ett förhållande som gjort att man 
redan tidigare anat att lövtryffeln var besläk-
tad med sopparna var det faktum att den ibland 

Fig. 4. Lövtryffel (Octaviania as-
terosperma). Sporer. Bohuslän, 
Tossene, Hogsäms bokskog, 
2012-08-24. 
Mikrofoto M. Jeppson.
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parasiteras av svampsnylting (Apiocrea chryso-
sperma), som bildar en kraftig gulorange beläg-
gning av sk chlamydosporer på fruktkropparna. 
Detta illustreras tydligt på ett foto på Naturhis-
toriska riksmuseets hemsida [http://andor.nrm.
se/kryptos/kbo/kryptobase/200905/max/85700.
jpg]. Svampsnyltingen ser man ofta på karl-
johan (Boletus edulis) och andra soppar och 
pluggskivlingar och det har visat sig att den en-
bart uppträder på svampar inom ordningen Bo-
letales. I Skandinavien och möjligen också i hela 
Europa har vi bara en art av släktet Octaviania. 
I Ostasien, framför allt i Japan, finns dock ett 
flertal arter som nyligen skilts ut med hjälp av 
morfologiska och molekylära metoder (Orihara 
m fl 2012). Släktet Octaviania beskrevs av den 
italienske mykologen Carlo Vittadini 1831. Ib-
land ser man även stavningen Octavianina (t ex 
Montecchi & Sarasini 2000). Det senare släkt-
namnet, som skapades av tysken O. Kunze 1898, 
räknas idag som ogiltigt och skall ej användas. 
Hawker (1954), Lange (1956) och Kers (1983) 
räknade lövtryffeln till släktet Arcangeliella. 
Typarten för släktet Arcangeliella, A. borziana, 
som förekommer i Sydeuropa, har emellertid 
visat sig vara nära besläktad med kremlor och 
riskor (Russulales) och släktnamnet Arcangeli-
ella kan därför inte användas för soppsläktingen 
lövtryffel. 

Avslutning
De hypogeiska svamparnas värld är fascinerande 
och spännande. Många arter är sällsynta och 
förekommer i ovanliga miljöer, men många 
finns också i mera triviala habitat. Kanske finns 
det hypogéer i din egen trädgård eller i ett när-
beläget skogsområde. Men tänk på att underjord-
iska svampar inte omfattas av allemansrätten!
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Inledning
Gerhardtia borealis är en sällan inrapporterad 
art och utbredningen i Sverige är dåligt känd. 
Arten beskrevs redan 1836 – 38 av Elias Fries 
under namnet Agaricus borealis och senare 
(1867) som Agaricus civilis. Sedan dess har den 
bytt namn och släkttillhörighet ett antal gånger, 
och det kanske mest kända namnet hos oss har 
varit Calocybe civilis (Fr.) Gulden, som bl a 
figurerar i Ekologisk katalog över storsvampar 
(Hallingbäck & Aronsson 1998). I denna artikel 
väljer jag att använda Gerhardtia borealis (Fr.) 
Contu & A. Ortega, i enlighet med senaste upp-
lagan av Funga Nordica (Kalamees 2012). Jag 
har hittills endast lyckats hitta uppgifter om två 
tidigare fynd av arten i Sverige, från Småland 
insamlade av Seth Lundell m fl på 1940-talet 
(tabell1). Trots fruktkropparnas relativt iögon-
fallande färg och storlek misstänker jag att arten 
kan vara förbisedd. Dels växer den i miljöer som 
jag tror sällan besöks av mykologer, och dels är 
den inte helt lätt att hitta i litteraturen eftersom 
den inte finns avbildad eller omnämnd i moder-
na svenska svampböcker. 
Här beskrivs ett fynd gjort under en svamptur till 
Åkers Styckebruk i Södermanland hösten 2012. 
Svampen växte i en halv häxring på marken i 
ett klibbalsbestånd. Som svenskt namn föreslås 
köttmusseron som anspelar på hattens köttrosa 
färg.

ABSTRACT
A find of the agaric Gerhardtia borealis
A recent find of the agaric Gerhardtia borealis (Fr.) Contu & A. Ortega (Syn. Calocybe civilis (Fr.) 
Gulden) in Södermanland (South Central Sweden) is reported and described.  The species 
which was previously known from only two documented records, is illustrated in situ and with 
micro-photos. 

Köttmusseron (Gerhardtia borealis) 
funnen i Södermanland
 Michael krikorev

Svensk Mykologisk Tidskrift 33 (3): 67–71 2012

Beskrivning
Hatten är välvd till utbredd och 3 – 12 cm bred. 
Hos unga fruktkroppar är hatten slät, nästan 
fettglansig och rosabrun till köttröd. Hos äldre 
fruktkroppar blir hattytan mer matt till sämsk-
skinnsartad, och färgen bleknar ut mot beige till 
sämskfärgad med en svagt rosa ton. Ibland finns 
en smal rosa zonering mot hattkanten. Skivorna 
är urnupna, vitaktiga, gräddfärgade till beige. 
Foten är slät till något längsfibrig, fnasig upp-
till, av samma färg som skivorna. Lukten och 
smaken är mjöllik. Sporerna är 4,5 – 6,5 x 2,5 
– 3,5 µm, ellipsoida,  fint vårtiga vilket kan vara 
svårt att se utan infärgning med cotton blue. Ba-
sidierna är 4-sporiga, cyanolfila* och innehåller 
små blåfärgade korn efter infärgning med cotton 
blue. Hyferna saknar söljor. 
I mina preparat framträdde inte sporernas vår-
tor (fig. 4) lika tydligt som på sporteckningen 
i Funga Nordica. Däremot överensstämmer 
beskrivningar, streckteckningar och fotografier 
av sporerna i Gro Guldens artikel i tidskriften 
Blyttia (Gulden 1993) bra med min kollekt. 
Sporerna kan vid ett första påseende verka helt 
släta i ljusmikroskop, vilket kan försvåra art-
bestämningsförsök. Värm preparatet ordentligt 
ovanför en gaslåga eller ett värmeljus vid in-
färgning med cotton blue för att nå bästa effekt. 

*Cyanofil = kallas sporer, hyfer, basidier m m vars cellväggar 
blåfärgas efter infärgning med cotton blue (Metylenblått + 
mjölksyra). 
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Fig. 1. Köttmusseron (Gerhardtia borealis). Södermanland, Strängnäs k:n, Nedre Marviken, SSO om Åkers Styckebruk, 
på marken bland förna under klibbal (Alnus glutinosa) på mullrik och fuktig jord, 2012-09-19. Leg. och foto Michael 
Krikorev (herb. MK-5107).

Fig. 2. Köttmusseron (Gerhardtia borealis). Notera den smala rosa zoneringen ytterst på hattkanten som förekom på 
några av fruktkropparna. Foto Michael Krikorev.
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Förväxlingsarter
Min första tanke när jag såg svampen var plugg-
musseron (Rhodocybe gemina). Speciellt hatt-
färgen är slående lik, men skivorna var tydligt 
urnupna, till skillnad från pluggmusseronen som 
har vidfästade till svagt nedlöpande skivor. Foten 
är vanligen också betydligt kortare än hattbred-
den och avsmalnande nedtill hos pluggmusse-
ronen. Möjligen skulle äldre urblekta fruktkrop-
par kunna misstas för att vara spensliga och 
sent växande vårmusseroner, men köttmusseron 
skiljer sig bl a genom sina fint vårtiga sporer och 
avsaknaden av söljor på hyferna. 

Fyndplatsen
Köttmusseronen hittades växande i en halv 
häxring bland förna under klibbal (Alnus glu-
tinosa) på fuktig och mullrik jord. Växtplatsen 
ligger ett par meter från en strandkant söder om 
Nedre Marviken, SSO om Åkers Styckebruk i 
Strängnäs kommun i Södermanland RT90-koor-
dinater: 6566472/1576485. Insamlingen gjordes 
2012-09-19 och en kollekt finns i eget herbarium 

(MK-5107). Andra marksvampar på växtplatsen 
var bl a  alpluggskivling (Paxillus filamentosus), 
blek alskräling (Naucoria escharioides), lövtratt-
skivling (Clitocybe phyllophila) och rättikhätta 
(Mycena pura). 

Ekologi
Köttmusseron är en förnanedbrytare som före-
faller ha en ganska bred ekologi. Den är upp-
given från gräsmarker, busksnår, lövskog och 
barrskog på både kalkrika och kalkfattiga mar-
ker. De två svenska kollekterna är funna ”bland 
gräs på sandig mark” och ”bland tallbarkar på 
väg invid stubbe” på en timmerväg (tab.1). I 
Danmark har man funnit arten i både löv- och 
barrskog samt i mossrika gräsmattor och under 
syrenbuskar (Læssøe m fl 2012 och [www.svam-
peatlas.dk]). I Norge finns fynd från barrförna 
i kalkrik barr- och blandskog med bl a gran, 
tall, asp, björk, lönn och hägg (Gulden 1993). 

Fig. 3. Köttmusseron (Gerhardtia borealis).  Äldre fruktkroppar som har bleknat betydligt. Foto Michael Krikorev.
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Tabell 1.

Fig. 4.  Köttmusseron (Gerhardtia borealis). Sporer och basidier infärgade med cotton blue (Metylenblått + mjölksyra). 
De fina vårtorna på sporerna kan vara svåra att se även efter infärgning, men på sporernas konturer kan man se 
dem som små mörka utbuktningar. I basidierna syns små mörka korn efter infärgning. Mikrofoto Michael Krikorev.
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Utbredning   
I Norden finns Gerhardtia borealis uppgiven 
från Danmark, Sverige, Norge och Finland. 
Det rör sig dock om ett fåtal fynduppgifter to-
talt och den förefaller vara sällsynt. Det är inte 
osannolikt att arten kan finnas på fler ställen i 
södra Sverige utöver de nu kända lokalerna i 
Småland och Södermanland. I Danmark är den 
uppgiven från ett 20-tal lokaler i det danska 
svampeatlasprojektet [http://www.svampeatlas.
dk/], en del av fyndnoteringarna är dock ännu 
inte bekräftade av validerarna. En sökning i nors-
ka Artskart [http://artskart.artsdatabanken.no/] 
resulterade i 4 träffar från samlingarna i herba-
riet på Naturhistoriska museet i Oslo. Insamling-
arna är gjorda mellan 1970 och 1993, men det 
ryktas på olika svampforum att det också finns 
fynd från senare år i Norge. Arten förefaller 
spridd i Europa, och Gulden (1993) nämner fynd 
från Tyskland, Frankrike, Österrike och Italien. 
Den är även rapporterad från Spanien (Carbó & 
Pérez-de-Gregorio 1999). 

Namnbruk i vetenskap och på svenska
Arten har figurerat under många olika veten-
skapliga namn, och synonymerna är många. För 
den som vill fördjupa sina kunskaper om arten 
och namnhistoriken rekommenderas läsning av 
Gro Guldens utmärkta artikel i tidskriften Blyt-
tia (Gulden 1993) där omkombinationen till 
namnet Calocybe civilis gjordes. 1994 beskrev 
fransmannen Marcel Bon släktet Gerhardtia för 
arter som tidigare räknats till Calocybe men som 
saknar söljor. 2001 publicerades en omkombi-
nation av Fries-namnet Agaricus borealis till 
släktet Gerhardtia (Contu & Ortega 2001). Det 
senare namnskicket följs av Kalamees (2012) i 
Funga Nordica. G. borealis är den enda arten i 
släktet vi har i Norden. Vill man söka fynd av 
arten i det danska svampeatlasprojektet får man 
använda ytterligare en synonym, nämligen Ger-
hardtia incarnatobrunnea.  Gerhardtia borealis 
saknar svenskt namn. I Norge heter den høst-
fagerhatt och i Danmark rosabrun fagerhatt. I 
bägge länder kallar man arterna i släktet Calo-
cybe m fl för fagerhattar, ett namn som kom till 
innan arterna delades upp i flera släkten (Rugo-

somyces, Calocybe, Tricholomella och Gerhard-
tia). Som svenskt namn föreslås köttmusseron 
som anspelar på hattens köttrosa färg. 

Tack
Ett stort tack till Svengunnar Ryman på Fy-
toteket i Uppsala som bistod med uppgifter och 
etikettbeskrivningar av de två svenska kollek-
terna i UPS. 
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Lennart HoLm föddes i Umeå den 29 april 
1921 och avled i Uppsala den 28 juli 2012 i en 
ålder av 91 år. Hans far var biologilektor Otto 
Holm som bl a skrev om Lövångers flora och 
fåglar. Lennart blev tidigt intresserad av växter 
och sitt första stora fynd gjorde han 1931 som 
10-åring i Sävar socken strax norr om Umeå, 
nämligen ishavshästsvans (Hippuris tetraphyl-
la). Det var det första fyndet i Sverige (Axell 
1934). Beläggexemplar förvaras i Umeå uni-
versitets herbarium (UME) samt i Evolutions-
museet i Uppsala (UPS) dit Lennart donerat sitt 
skolherbarium.

Lennart skrevs in vid Uppsala universitet 1939. 
En av hans lärare i botanik var professor John 
Axel Nannfeldt, en av världens främsta mykolo-
ger, specialist på discomyceter. Nannfeldt gav 
Lennart rådet att ägna sig åt pyrenomyceter. 
Bland dessa fanns flera sk formsläkten, dit man 
placerat arter med ytliga likheter i t ex sporers 
färg och septering. Lennart gav sig i kast med 
släktet Leptosphaeria och några likartade släk-
ten och gjorde en uppstädning som blivit klas-
sisk. I avhandlingen ”Études taxonomiques sur 
les Pléosporacées” urskiljer han ett antal natur-

Lennart Holm (1921 – 2012) in memoriam
 ove e. eriksson & svengUnnar ryMan
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liga släkten. Molekylär forskning ger stöd för 
hans resultat.

Lennart blev efter disputationen den 15 maj 
1957 docent redan den 19 juni samma år, uni-
versitetslektor 1963 och fick professors namn 
1988. Han engagerade sig både i lägre och 
högre undervisning. Under kryptogamkurser 
för 2-betygstuderande kunde han demonstrera 
ett mycket rikt material av alger och svampar. 
För doktoranderna ledde han bl a svampexkur-
sioner, med efterföljande bearbetning av insam-
lat material och presentation under seminarier. 
Det här var under en tid då det inte fanns några 
större vetenskapliga skivlingsarbeten från de 
nordiska länderna, men institutionen hade ett 
mycket välförsett bibliotek och många arbeten 
på franska. En doktorandkurs i skivlingssystema-
tik avslutades med middag hemma hos Kerstin 
och Lennart, där vi fick provsmaka och framför 
allt provlukta på den i svampböcker så ofta om-
nämnda rättikan. Lennart ordnade även fanero-
gamexkursioner, bl a en resa till Korsika i maj 
1965 och en två veckors resa till Egypten våren 
1968, då professor Vivi Täckholm och elever 
från hennes institution i Kairo guidade. Materialet 

Foto R. Moberg. 
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bearbetades även i dessa fall under en serie eft-
erföljande seminarier.

Lennart träffade sin blivande hustru Kerstin (f. 
Halle) under en exkursion på Gotland ledd av 
professor Bengt Pettersson. De gifte sig 1966 
och flyttade efter en tid ut till den vackra gården 
Jerusalem i Dalby socken en dryg mil sydväst 
om Uppsala. Det blev inledningen till ett syn-
nerligen produktivt mykologiskt samarbete. De 
samlade främst mikrosvampar. Markerna runt 
gården är vad gäller ascomycter förmodligen det 
bäst utforskade området i vårt land. Mer än en 
fjärdedel av svamparna i de i år utgivna häftena 
av Fungi exsiccati suecici är samlade vid Jeru-
salem. Men de gjorde många exkursioner även 
i övriga delar av landet och valde att bl a under-
söka förekomsten av ascomyceter på speciella 
kärlväxter. Det resulterade i en rad publikationer 
om arter på pors (Myrica gale), en (Junipe-
rus communis), fjällsippa (Dryas octopetala), 
kantljung (Cassiope tetragona), mossljung (C. 
hypnoides), hjortron (Rubus chamaemorus), 
lummer (Lycopodium s. lat.), fräken (Equise-
tum spp.) och ormbunkar. De publicerade även 
monografier över de svenska arterna i familjerna 
Lophiostomataceae resp. Leptopeltidaceae samt 
översikter över arter de funnit på Island resp. 
Svalbard. De beskrev samt föreslog nya kombi-
nationer för inte mindre än 88 taxa, varav 5 nya 
släkten (Chamaemyces, Muellerites, Phaeonae-
via, Pseudopeltis och Semisphaeria). Lennart 
har själv eller tillsammans med andra bidragit 
med inalles 211 nya taxa eller kombinationer. 
Till det kommer upp emot 100 fynd av arter nya 
för landet i samlingarna på Evolutionsmuseet i 
Uppsala vilka aldrig blev publicerade, men som 
har accepterats och finns med i checklistan över 
Sveriges icke licheniserade ascomyceter (Eriks-
son 2009). Ungefär ett dussin av dessa fynd är 
arter i släkten som inte rapporterats från Sverige 
tidigare, bl a Baggea, Echinula, Hysteropatella, 
Molleriella och Stereosphaeria. Sammantaget 
en för svenska förhållande mycket imponerande 
mykologisk insats.

Men det var inte bara ascomyceter som intresse-
rade Lennart. Hans första mykologiska uppsats, 
från 1946, behandlar konidiernas variation hos 
Plasmopara umbelliferarum hos olika värdväx-
ter. Han hade också ett stort intresse för rost-
svamparna, vilket bl a resulterade i en serie 
artiklar med titeln ”Etudes Urédinologiques”. 
1973 deltog Kerstin och Lennart i det interna-
tionella symposiet för svamptaxonomi i Madras, 
Indien, där Lennart höll ett föredrag med titeln 
”The importance of aecial characters in the tax-
onomy of rusts”.

Lennarts intresse för biografier märks i hans 
artikel ”Elias Fries et les mycologues français” 
från 1999 eller kanske ännu tydligare i artikeln 
”Elias Fries - Mycologist” från 1995. I Jordstjär-
nan skrev Lennart om mykologen Carl Johan Jo-
hanson 1988 och om Jens Vleugel 1997. 

Lennart utförde även en imponerande fors-
kargärning som editor för ”Fungi exsiccati sue-
cici, praesertim upsalienses” tillsammans med 
J.A. Nannfeldt 1990 – 1992 och Svengunnar Ry-
man 1997 – 2012. Det är ett exsickat av högsta 
internationella klass, såväl vad gäller materialets 
kvalitet, pålitliga bestämningar och korrekt no-
menklatur.

Lennart var också under många år ledamot i 
den Internationella nomenklaturkommittén för 
svampar och han var också sakkunnig i frågor 
rörande botanik åt Svenska akademiens ordbok-
sredaktion.

Lennart hade en mycket stor erfarenhet av svam-
par och delade med sig av sina kunskaper när 
man tog upp problem. Det gällde inte minst då 
forskare behövde hjälp med att skriva latinska 
diagnoser. Lennart var språkkunnig och talade 
bl a flytande franska. Han var allmänt kulturin-
tresserad och läste gärna biografier tillsammans 
med Kerstin. Ett besök i deras gästfria hem bjöd 
alltid på intressanta diskussioner. 
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Släkten
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Arter
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Gamla tidningsurklipp om svamp och svampför-
giftningar kan vara både roande och tänkvärda. 
Nedan följer några exempel från första halvan 
av 1900-talet.

Svampförgiftning vid Enköping
Poststationsföreståndarinna kom under behand-
ling i sista ögonblicket. 
En svampförgiftning som utgör en ny var-
ning mot plockning och tillagning av svamp 
utan sakkunskap och urskillning, inträffade på 
tisdagen utanför Enköping. En poststations-
föreståndarinna i Fanna strax utanför Enköping, 
fröken Magnhild Herlin, hade på förmiddagen 
varit ute och plockat svamp. Efter hemkoms-
ten tillredde hon de plockade läckerheterna 
själv och förtärde dem. Under tjänstgöringen på 
poststationen efteråt började hon känna sig illa-
mående. Till slut blev hon så sjuk att hon måste 
kalla på en granne för att genom denna erhålla 
läkarhjälp. Lyckligtvis fick man utan dröjsmål 
tag i doktor Perslow, som gav den insjuknade 
motgift och utan dröjsmål lät föra henne till 
Enköpings sjukstuga. Därifrån meddelas att 
tillståndet ger förhoppning om vederfående. 
På poststationen inträffade mässfall, då ingen 
vikarie fanns att erhålla i fröken Herlins ställe.  
(Social-Demokraten 1934) 

Ett genmäle till artikeln i Social-Demokraten 
kom omgående i Aftonbladet:
Också en svampförgiftning…
En ortskorrespondent från Enköpingstrakten har 
givit liv åt ryktet om ett nytt allvarligt fall 
av svampförgiftning i trakten. Det gällde en 
poststationsföreståndarinna, som varit ute och 

ABSTRACT
Old newspaper clippings on fungi and mushroom poisonings.
Some excerpts from Swedish newspapers dating back to the first half of the 20:th century are 
reproduced.

Gamla tidningsurklipp berättar - del 1
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plockat svamp, lagat en stuvning och sedan bli-
vit sjuk. Korrespondenten visste vidare berätta 
att dr. Perslow i Enköping givit vederbörande 
motgift… - Det var det galnaste jag hört säger 
dr. Perslow vid ett telefonsamtal med AB. 
Patienten hade plockat kantareller och ätit en 
så pass portion att hon blivit illamående. För 
säkerhets skull magpumpade vi henne, och hon 
blev bra med detsamma. Att vi tog in henne på 
sjukstugan berodde helt enkelt på att hon var 
ensamboende. För övrigt finns det ingenting, 
som heter motgift mot svampförgiftning. Och 
ingen farlig förväxlingssvamp, då det gäller 
kantareller. Annars var alltsammans rätt…
(Aftonbladet 1934)

Åtta kilo giftig svamp hos en torg-
handlare  
Hälsovårdsnämnden i Karlskrona gör beslag. 
Flugsvampen garanterades läcker. Från Dagens 
Nyheters korrespondent. 
Karlskrona söndagen den 23/9 1935. 
Under lördagens torghandel i Karlskrona gjorde 
hälsovårdspolisen ett ganska sensationellt beslag. 
Hos en svampförsäljare fann man 8 kg. giftsvamp 
och annan svamp oduglig till människoföda.  En 
framstående svampkännare i staden hade kom-
mit att gå förbi svampförsäljaren i fråga och fick 
därvid händelsevis syn på en gulvit flugsvamp 
i lagret. Han stannade och frågade vad det var 
för svamp. Det visste inte försäljaren men han 
försäkrade att det var en mycket god svamp. 
Svampkännaren undersökte lagret därmed och 
fann då en annan giftig svampsort som försälja-
ren döpt till hovsvamp, vilket är en mycket läcker 
svampsort. Vidare utgav försäljaren för kremla 
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flugsvamp som han skurit av alldeles ovanför 
ringen. Skäggriska, en svamp som är oduglig 
till människoföda, kallade han för champinjon 
o.s.v. Hälsovårdspolisen tog omedelbart hand 
om mannen och beslagtog lagret. Under förhöret 
infann sig en person som köpt en del svamp av 
försäljaren. Han hade dock fattat misstankar och 
fick nu pengarna tillbaka. Ingen effektiv svamp-
kontroll finns i Karlskrona och det inträffade har 
därför givit anledning till förslag till ordnandet 
av en sådan. 
(Dagens Nyheter 1935) 

Fyra till sjukhus efter frukost på 
vit flugsvamp. Borgholmsfamilj för-
giftad - Förväxling med champinjon  
Borgholm, tisdag. 
Förväxling mellan Champinjon och vit flug-
svamp var på måndagen nära att kosta fyra per-
soner livet. En smedsmästare i Borgholm hade 

under söndagen tillsammans med sin familj 
plockat svamp i tro att det var champinjoner. 
Man hade anrättat svampen på söndagen och 
då ätit av den utan att känna något obehag. På 
måndagsmorgonen värmde man upp återstoden 
till frukosten, men någon timme efteråt fingo 
familjens fyra medlemmar häftiga magplågor, 
och i medtaget tillstånd fördes de till lasarettet. 
Mannen och hustrun repade sig ganska snart 
sedan de magpumpats, medan de båda minder-
åriga barnen fingo kvarstanna på lasarettet. 
Även deras tillstånd har emellertid förbättrats 
och på tisdagsförmiddagen ansåg man dem vara 
utom all fara. Svamptillgången på Öland är för 
närvarande mycket riklig, och detta har lockat 
många icke svampkännare att plocka och äta 
svamp. I det här relaterade fallet talar allt för 
att några vita flugsvampar kommit med bland 
champinjonerna. 
(Aftonbladet 9/9 1941)

Ett fall av svampförgiftning hos anka 
Ur ”Skandinavisk Veterinärtidskrift” hämtar vi 
nedanstående intressanta meddelande.
I början av oktober månad inlämnades på Statens 
veterinärbakteriologiska anstalt från en gård strax 
söder om Stockholm kroppen av en Peking-anka 
för undersökning. Enligt djurägarens berättelse 
hade dagen förut fem av gårdens sju ankor plöts-
ligt insjuknat. Symptomen voro matthet, kräknin-
gar följda av stark slemflytning från näbben samt 
förlamning. Två av djuren dogo samma dags 
eftermiddag, de övriga togos in och vattnades, 
varefter de åter syntes bli piggare. De voro nästa 
dag mycket matta, men tillfrisknade underhand, 
så att de efter två dagar voro fullt återställda. 
För undersökning inlämnades endast en av de 
döda ankorna. Därvid påvisades inga tydliga 
förändringar på organen.  Krävan var emellertid 
fylld med stora bitar av en större svamp. I körtel-
magen funnos smärre stycken av samma svamp 
och i muskelmagen mindre mängder, som redan 
sönderdelats till en vit flisig massa. I tarmkanalen 
påvisades blott en mindre mängd fina bladdelar 
samt slem. Svampstyckena i krävan syntes vara 
större eller mindre sektorer från svampens hatt, 
vilka voro rödgula och slemmiga på ytan men 
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mot hattkanten genomlysande, vita skivor. 
Vid förfrågan på Statens Växtskyddsanstalt med-
delades, att svampdelarna härrörde från en typisk 
skivling. Mogna sporer kunde inte anträffas i 
materialet, men däremot talrika omogna, vilka 
liknade sådana som kunde erhållas från flug-
svampar. Då färgen på hattens översida dessutom 
icke bäres av någon liknande svamp, ansågs de i 
krävan funna svampdelarna med största sanno-
likhet härröra från brandgula flugsvampen.
Hur ankorna kommit åt att äta denna svamp är 
inte gott att säga. De hade visserligen tillfälle att 
beta på ett tämligen stort område intill stranden 
av en sjö, men vid förfrågan meddelade djuräga-
ren, att inga svampar av detta utseende kunde 
uppletas på ankornas betesplats ens dagen efter 
sjukdomsfallet, varför det ligger inom möjlighe-
ternas gräns att ankorna utfordrats med dylika 
svampar av någon tanklös person. 
(1935)

Giftig svamp gömd bland kantareller. 
Oro i Göteborg för förgiftningsfall. 
Från St.-T: s Göteborgsredaktion. Göteborg den 
13 sept. 
Giftig svamp har i dag sålts på torget i 
Göteborg. Avslöjandet gjordes i yrkesskolornas 
skolköksavdelning vid Myntgatan i Lundby, 
där föreståndarinnan mottog sju liter blandad 
svamp.  Det föreligger risk, att giftsvamp även 
sålts till osakkunniga. Ursprungligen kom sänd-
ningen från torget, men till skolköket hade den 
inköpts från en grönsaksaffär och vid närmare 
undersökning fann man icke mindre än sex 
livsfarliga flugsvampar, den s k panterfläckade 
flugsvampen, gömda bland Karl Johansvampar 
och kantareller. Dessutom innehöll sändningen 
rodnande flugsvamp. Inköpet gjordes vid halv 
9-tiden på morgonen på torget, och det är alltså 
möjligt att en del giftig svamp gått ut till andra 
personer i staden. Ännu har emellertid inget 
förgiftningsfall inrapporterats. Stadsveterinären 
Kolmodin försäkrar att något dylikt aldrig tidi-
gare inträffat i Göteborg. Saken är ju mycket 
upprörande och det gäller att få tillräckligt 
anslag för matkontroll, så att man kan hålla 
sig med säker svampkontroll på torgen. Dylik 

finnas ännu icke, men man hoppas att den här 
historien skall sätta fart på utredningen. Man 
måste ägna svamphandlarna en mera enträ-
gen uppmärksamhet än vad hittills är fallet. 
(Stockolmstidningen) 

Socker och sirap mot svampförgiftning
Flora Mycologica har hittills i år icke gjort 
mycket väsen av sig, men nu börjar hon kalla 
på uppmärksamheten. I söndags visade hon sig 
sålunda vid Svenska Dagbladets svampexkur-
sion från en mycket tilltalande sida och lovade 
gott även för fortsättningen, och på tisdagskväl-
len till ”sommarkvarten” hade hon biktat sig. 
Det var inför docenten Erik Lundeberg hon 
denna gång lättat sitt samvete. Han var inte 
sen att för allmänheten röja den farliga dennes 
förförelsekonster. Främst var det därvid den 
lömska flugsvampen, som kom på tapeten.  Helt 
naturligt förresten.  Det är den giftigaste av de 
giftiga. Och den är den farligaste av de farliga 
därigenom att den i anslutning till sitt namn 
brukar verkligt lömska metoder. Den lägger, 
åtminstone för nybörjaren i svampkunskap, upp 
en troskyldig min, som ofta leder till förväxling. 
Och vad ännu värre är, när den någon gång har 
lyckat sig lista ned i någon anrättning och kon-
sumerats dröjer det hela tio timmar och ibland 
ännu mer innan förgiftningssymptomen inställa 
sig. Förgiftningsproceduren har sålunda gått 
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långt innan den insjuknade känner sig ha anled-
ning vända sig till läkare. Den lömska flugsvam-
pen har som känt är en remarkabel meritlista, 
och det kan inte ofta nog eftertryckligt varnas 
för densamma - och för att över huvud taget 
använda annan svamp än sådan som man säkert 
känner till och känner såsom absolut ofarlig. En 
italiensk läkare Moretti har gjort den observa-
tionen, att blodets sockerhalt blir betydligt ned-
satt vid dylika förgiftningar, och han har med 
lyckligt resultat behandlat dem med injektioner 
av sockerlösning och med dito lavemang och 
med ransoner av sirap. 
(Svenska Dagbladet 7/9 1938)

Svamparnas helgon Sankt Procopius 
spår om svamp i dag. 
Några tips för damer och herrar mykologer 
inför svampsäsongen.
Det är inte riktigt visst än hur årgång 1925 av 
svampskörden kommer att slå ut. Men låt oss gå 
ut ifrån att ”gamla märken” slår in. 
Då ha vi först att ta den 4: e juli d.v.s. den dag 
som i dag är i betraktande, som medan det ännu 
finns kulturtraditioner i kalendern var Procopii 
dag. Procopius, som var ett böhmiskt helgon, har 
trots en överväldigande ancinitet aldrig i denna 
egenskap nått ett sådant rykte som Nepomuk. 
Men i ett avseende är han oändligt överlägsen 
- och det är därigenom han intresserar alla rät-
trogna svampvänner: han profeterar om den 
förestående svampsäsongen.  ”St. Procopius reg-
nar svamp”, heter det i den helige mannens hem-
land; d.v.s. blir det nederbörd den dagen, då böra 
vi skaffa oss ett par täta urskogspjäxor, inköpa 
stora korgar och ryggsäck. Sådant få vi i så fall 
bruk för. Sankt Procopius brukar också t.o.m. här 
i Sverige enligt denna gamla tradition räknas som 
mykologernas skyddspatron, vid sidan naturligt-
vis av Laurentius Romell, som dess bättre för oss 
ännu är i livet men som just därför och endast 
därför ännu ej nått den berömmelsens makt som 
ensam och allena driver utländska kulturföremål 
på porten. Föreningen Stockholms svampvänner 
har emellertid vid något festligt tillfälle uttalat 
sig till förmån för den inhemske skyddspatronen. 
Att St. Petrus av outredda skäl men dock faktiskt 

är svamphelgonet i Steiermark kommer oss här i 
Norden mindre vid, då han ännu aldrig veterligen 
i något av de skandinaviska länderna uppsatts 
som kandidat till posten. 
Slutligen skall det bara erinras om, att den första 
svamp man hittar under säsongen skall slängas 
bort. Det är en urgammal offersed. Har man en 
liten besvärjelse till hands, skall man mumla 
fram den, samtidigt som man hyvar svampen 
bakom ryggen. Så här lyder den i Gascogne: 
Champignon p’tit champignon, fais nous trouver 
ton compagnon!
Det kan emellertid tänkas även andra till-
vägagångssätt vid uppsökande av svamp. 
Huvudsaken, om man får döma av ovanstående, 
tycks vara, att de inte bli alltför förnuftiga. Ali. Z.
 (4/7 1925). 

Anders Bohlin
Halltorpsgatan 14
461 41 Trollhättan
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Varde ljus; och det vart ljus, Let there be light: 
and there was light eller varför inte Fiat Lux, 
som det heter på latin.

Olika ljuskällor - olika färger
Vi är beroende av ljus för att kunna se. Inte 
minst när vi ska granska och färgbedöma en 
fruktkropp. Att avgöra dess färgsättning är mån-
ga gånger av vital betydelse för att få den rätt 
bestämd. Men hur är det egentligen? Det räcker 
inte med att ha en fruktkropp. Även en ljuskälla 
måste till. Och ljuskällor finnd det många. Van-
ligtvis studerar vi svampen i dagsljus, och tur är 
väl det. Med andra artificiella ljuskällor kan vi bli 
lurade. Konstgjorda ljuskällor har vi ett flertal av 
där de vanligaste är lysrör, glödlampor, halogen-
lampr och nu även LED-lampor.
Olika ljus kan ge väldigt olika färger. Men jag 
är övertygad om att det inte enbart beror på 
ljuset. Även fruktkroppen kan ha egenskaper 
som förstärker eller förtar vissa färger. Du som 
undersöker färger på en fruktkropp måste vara 
mycket medveten om vilken ljuskälla som an-
vänds. Är du utomhus och det är dagsljus är det 
inga problem. Då har du en färgåtergivning som 
är "korrekt" och avstämd för de färgbeskrivnin-
gar som anges i litteraturen. Men om du går inom-
hus och belyser din svamp med halogenljus eller 
ljus från lysrör ska du vara observant. Rent ge-
nerellt gäller att färger blir mer korrekta om du 
använder ett kallt, vitt ljus som ofta är fallet med 
halogen eller LED. Om ljuskällan är mer varm 
och gulare kan oväntade fenomen uppstå.

ABSTRACT
Let there be light...
Let there be light: and there was light. A short warning when examining colours of mushrooms 
in artificial light.

Fiat lux...
 Jan nilsson

teknik Svensk Mykologisk Tidskrift 33 (3): 82–83 2012

Gröna färger på Hygrocybe laeta 
(broskvaxing)
När jag i höstas undersökte färgerna på en 
broskvaxing (som normalt inte har någon tydlig 
grön färg) blev jag mycket överraskad när jag 
granskade den under ett lysrör. Den blev tydligt 
grön och påminde då om en papegojvaxing (Hy-
grocybe psittacina) som brukar ha tydligt gröna 
inslag. Förvånad över detta gick jag bort till ett 
fönster och granskade den i dagsljus. De tydligt 
gröna färgerna var nu borta. Efter ha upprepat 
proceduren några gånger tänkte jag "detta är 
trolleri", men faktum var att lysröret tillförde 
gröna färger som normalt inte ska finnas där. Jag 
gjorde samma test med en papegojvaxing men 
den behöll sina gröna färger såväl under lysröret 
som vid fönstret.
Utan gå in på några djupare tekniska eller fysis-
ka detaljer så insåg jag att färgförändringen inte 
enbart åstadkoms av lysröret. Även svampen 
hade sina små egenheter som förstärkte detta. 
Hur färgerna förändrades framgår av fig. 1 på 
nästa sida.
Bli medveten om dina ljuskällor och ... var på 
din vakt.

Jan Nilsson
Smeberg 2
457 50 Bullaren

janne@sagenilerdal.se

Jan är ledamot i SMF:s sty-
relse och arbetar i redak-
tionen för SMT. Är också 
intresserad av mykologi - förstås!
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Fig. 1.
Broskvaxing (Hygrocybe laeta) till vänster 
och papegojvaxing (Hygrocybe psit-
tacina) till höger. Bilden tagen med ha-
logenbelysning. Inga tydligt gröna färger 
framträder hos broskvaxingen men den 
är något brunare än normalt. Papegoj-
vaxingen har en grönare nyans än i 
dagsljus.

Bilden tagen med lysrörsbeslysning. 
Broskvaxingen har här fått tydligt gröna 
färger med inslag av gult (bilden ger 
inte full rättvisa åt detta). Papegojvax-
ingen har fått lite mer blått än under 
halogenbelysningen.

Bilden tagen med dagsljus.  Brosk-
vaxingen har här sin naturliga färg och 
papagojvaxingen har sin typiska grön–
grönblå färg.

teknik
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Rödlistan 2015 – Vi behöver dina synpunkter  

ArtDatabanken har nu påbörjat arbetet med att samla in uppgifter för den nya rödlistan som 
ska vara klar 2015. Vi tar därför tacksamt emot eventuella synpunkter på svampar som var med i 
rödlistan 2010 och framförallt förslag på arter som vi bör bedöma och kan tänkas uppfylla krite-
rierna för att bli rödlistade 2015. Kriterierna är i stora drag:

1.  Vanliga arter som har minskat med > 15 % under de senaste 20–50 åren.

2.  Mindre allmänna arter som fortlöpande minskar, och i synnerhet om de har en starkt begränsad 
 geografisk förekomst i Sverige.

3.  Riktigt ovanliga arter som förekommer på högst 10 lokaler eller har högst 200 genetiska individer
 i landet.

Skicka förslag och synpunkter till någon av ArtDatabankens två halvtidsanställda mykologer före 
den 1 maj 2013. Under vintern och våren 2013 tar vi fram och förebereder det underlag som 
ArtDatabankens expertkommitte för svampar kommer att bearbeta fram till sommaren 2014. 

Michael Krikorev   Anders Dahlberg
michael.krikorev@slu.se  anders.dahlberg@slu.se

Visit our webshop (“Webbutiken”) at www.svampar.se! 

Visit our webshop (“Webbutiken”) at www.svampar.se! 
A new CD containing all issues (as pdf) of 
“Windahlia”, the journal of Göte-
borgs Svampklubb is for sale 
at SEK 200.- (+ postage). 
There are also SMF field guides 
to the genus Hygrophorus and to 
grassland fungi (Ängssvampar – 
NEW!) (SEK 150.- each + post-
age).  It is possible to renew your 
membership for 2013 (“Medlem-
skap” - SEK 375.- for members living 
outside Sweden). Credit card pay-
ments are accepted.

SmF
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SMF-nytt
2013

För att alla medlemmar ska kunna börja planera sina mykologiska aktiviteter under nästa år vill vi 
redan nu ange några viktiga datum. Mer information kommer i SMT och på hemsidan.

16 – 17 mars:  Mykologihelg med årsmöte i Uppsala
16 – 22 september:  Mykologivecka i Stockholmstrakten. Arrangör: Stockholms svampvänner

Bankgiro
Vår kassör meddelar att alla betalningar till SMF skall ske till vårt bankgirokonto 5388-7733. Det 
tidigare plusgirokontot är avslutat. 

E-postadress
Om du har bytt eller skaffat ny e-postadress är vi tacksamma om du meddelar vår kassör som sköter 
medlemsregistret: kill.persson@telia.com.

SMF:s Webshop

I vår webshop finns Svampvakttröjor, nya 
Funga Nordica, cd med alla nummer av Jord-
stjärnan med mera. Vi vill gärna puffa lite för 
en ny produkt: en cd med alla nummer av 
Göteborgs svampklubbs årsskrift Windahlia. 
Ett unikt tillfälle och ett unikt pris – SEK 200:-. 
Kika in på www.svampar.se!

SmF
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Fototävling 2012
Vid årets fototävling i samband med Mykologihelgen i Göteborg kom det in många fina bidrag. 
Första priset gick till Jan Svensson i Helsingborg. På andra respektive tredje plats kom Thomas 
Grönlund (Nödinge) och Kerstin Bergelin (Viken). Styrelsen gratulerar vinnarna och tackar för alla 
fina tävlingsbidrag. Välkomna med nya bidrag inför Mykologihelgen 2013. 

Styrelsen

Tredje pris: Svart hattmurkla (Helvella lacunosa). Kerstin Bergelin.

SmF
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Första pris: Flädermussling (Hohenbuehelia cyphelliformis). Skåne, Råådalen 2012-01-19. Jan Svensson.

Andra pris: Fnöskticka (Fomes fomentarius). Thomas Grönlund.

SmF
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Boknytt
”Floran på kyrkogårdarna i järbo ocH oVansjö” av Erik Sundström och Karl-Erik Tysk har 
nyligen kommit ut. Den behandlar kärlväxter och svampar och kan inhandlas genom att kontakta 
Ovansjö församling, Ovansjövägen 232, 81240 Kungsgården (tel. 0290-37015).

iconograpHia mycologica
Giacomo Bresadolas stora planschverk (26 volymer), som utkom 1927 – 1933 i Italien, med totalt 
1250 svampplanscher i färg finns nu scannat och kan laddas ner gratis som pdf från [http://www.
mtsn.tn.it/bresadola/iconographia.asp?pt=IV]. Det går också att bläddra bland texter och illustra-
tioner utan att ladda ner. 

cortinariUs Flora pHotograpHica
Den svenskspråkiga del 5 av Cortinarius Flora Photographica (av Brandrud, Lindström, Marklund, 
Melot & Muskos) har precis kommit ut och är under distribution. Om du abonnerat på föregående 
delar kommer 5:an att skickas till dig automatiskt tillsammans med en faktura. Om du är abonnent 
och ännu inte fått ditt exemplar ombedes du kontakta Siw Muskos (adress nedan). Detta är den sista 
delen av detta vetenskapliga verk. 
Alla fem delar finns till försäljning:
del 1 – 3 (395:-/st)
del 4 och 5 (495:-/st). 
Porto tillkommer. 

Beställningar till 

Siw Muskos
Klövervägen 13
864 32 MATFORS 
tel. 060-24020 

siw@muskos.com

SmF



Styrelse

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

Kjell Olofsson vice ordförande
Biologigränd 46, 907 32 UMEÅ
090-192816
kjell.olofsson@biologigrand.ac

Kill Persson kassör
Mastens väg 18, 310 41 GULLBRANDSTORP
035-594 63 
kill.persson@telia.com

Anita Stridvall sekreterare
Lextorpsvägen 655, 461 64 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

Michael Krikorev
c/o Eneqvist
Ymsenvägen 13, 120 38 ÅRSTA
micke@svampguiden.com

Elisabet Ottosson
Wallingatan 9B, 752 24 UPPSALA
elisabet.ottosson@slu.se

Sofia Lund
Brearedsvägen 75, 432 38 VARBERG
sofia@enetjarnatur.se

Revisorer

Herbert Kaufmann
Sofiebergsvägen 6, 702 29 ÖREBRO
019-246194

Bernt Linton
Blåklintstigen 6, 137 36 VÄSTERHANINGE
08-50027493

Carina Jutbo  suppleant
Tallvägen 9A, 854 66 SUNDSVALL
060-569235
carina.jutbo@miun.se

Lars Ljungberg  suppleant
Löpargatan 84, 722 41 VÄSTERÅS
021-330608

Valberedning

Kerstin Bergelin
Bovetevägen 10, 260 40 VIKEN
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