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Vårsvampar  - rökpipsvamp

Omslagsbild
Rökpipsvamp (Urnula craterium (Schwein.) Fr). Sörmland, Malmköping, Henaredalens naturreservat, 2016-03-30. 

Urnula craterium (Schwein.) Fr.

spricker poren upp stjärnformigt och hela svampen 

-
luden. Hymeniet är mer eller mindre svart. Arten bil-

eller långa regnperioder) och förekommer på marken, 
på död ved av hassel. Den uppträder helst i miljöer 

och strandskogar), i skuggiga eller halvskuggiga lägen. 
Rökpipsvampen är sällsynt i Sverige. Den är känd från 

i Mälarområdet och spridda fynd föreligger i Dalsland, 
Västergötland och Dalarna. 

Rökpipsvampen är klassad som EN (starkt hotad) i den 

varande publicerades av Naturvårdsverket 2008. 
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Ordföranden har ordet

SMF har nyligen haft Mykologihelg och 
årsmöte, denna gång i Göteborg. Helgen bjöd på 
många trevliga föredrag och härlig samvaro. Jag 
tackar för förtroendet att få vara ordförande yt-
terligare ett år.
Under 2016 har vi mycket att se fram emot. 
Årets Mykologivecka arrangeras av Linköpings 
svampklubb med exkursioner till många in-

bl a en efterfrågad mikroskoperingskurs och där 
Jan Nilsson har jobbat med att uppdatera och 
förnya vårt mikroskoperingshäfte. Hösten har 
svampar på sand som tema. Det blir möjlighet 
att delta i en naturvårdskurs om sandtallskogar i 
Dalarna och en workshop på norra Öland.
2015 års Mykologivecka i Hemavan blev en 
succé med 60 deltagare från nästan alla delar 
av vårt land, samt Spanien, Tyskland, Frankrike 
och Belgien. Under veckan rapporterades 1273 
fynduppgifter in på Artportalen och vi fann to-
talt 454 arter, varav 14 var nya arter för Sverige. 
Veckan gav många mersmak för alpina svam-
par. SMF gick därför in med en ansökan till 
Naturvårdsverket om att få stöd för att inventera 

detta. Det kommer alltså att arrangeras invente-
ringar under svampsäsongen. Exakt hur och när 
vi kommer att hålla till i olika områden är ännu 
inte helt klart. 
Under året har Bisam haft ett par möten. Bisam 
är våra ideella naturföreningars nybildade sam-
arbetsorganisation. Det är ett samarbete som 
ännu så länge är i en uppbyggnadsfas men där 
vi alla har som mål att värna om vår biologiska 
mångfald och se till att vår samlade kunskap på 
ett bättre sätt ska tas till vara i samhället än vad 
den på sina håll görs idag. En delegation på sju 
personer var i februari på studiebesök hos Sabi-
ma i Oslo för att få inspiration och lära oss av 
dem om hur ett sådant samarbeta kan bedrivas. 
Sabima är idag en stor maktfaktor inom norsk 
naturvård och samarbetar framgångsrikt med 
myndigheter och politiska beslutsfattare.
 

Medlemsantalet i SMF har legat ganska stabilt 

-
ner, exempelvis genom att sprida information 

föreningen.
Naturvården idag blir mer och mer beroende av 

gör att det blir viktigare och mer angeläget att 
vi alla faktiskt rapporterar in uppgifter om de 

Det gäller även förekomst av alla våra vanliga 
arter. En till synes trivial skog eller ruderatmark 
kan visa sig hysa en unik och stor diversitet 
av svampar. Vi måste bli bättre på att visa att 

-
mit igång och är osäker på hur man gör: fråga en 
svampvän, vi hjälper till!

Slutligen vill jag tacka alla som är med och bi-
drar till SMF:s verksamhet och gör vår förening 
så givande att vara en del av. Fascination över 
svampars mångfald och att få njuta över att vara 
ute i skogen tillsammans med likasinnade. Det 
är härligt.
Med tre ganska mediokra svampår bakom oss, 
ser jag med spänning fram emot årets säsong.

Vi ses!
Ellen
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Vårsvampskurs med fokus på vedlevande svampar
19/5 – 22/5 2016 Falkängens vandrarhem, Hällekis

Tidpunkt: Torsdagen 19 maj till söndagen 22 maj planeras en exkursionshelg på Kinnekulle, där vi 
tittar på vårsvampar och framförallt vedlevande sporsäcksvampar, tickor och skinn. Under helgen 
kommer vi ha hjälp av Björn och Jenni Nordén. Både Björn och Jenni är forskare och mykologer på 
Norsk Institutt for Naturforskning. Björn är specialist på vedlevande sporsäckssvampar, framförallt 
inom Pyrenomycetes och Jenni arbetar främst med ekologin hos tickor och skinn.

-
ter med fältbesök under fredag och lördag med lunch ute i fält för att sedan tillbringa eftermiddag 
– kväll med att arbeta med insamlat material. Under helgen kommer vi att belysa och gå igenom hur 
ditt insamlade svampmaterial skall tas om hand och dokumenteras för att slutligen kunna hamna i ett 
herbarium. Söndag förmiddag tillbringar vi i fält och efter lunch beger vi oss alla hemåt.

Logi: STF:s vandrarhem, Falkängen, Hällekis. Inkvartering i rum med 2–4 bäddar med vandrar-
hemsstandard [http://falkangen.se/].  

Resa: Var och en tar sig till Falkängens vandrarhem. Under exkursionerna på Kinnekulle samåker 

Mat:
Önskemål om specialkost meddelas till Elisabet Ottosson; e.ottosson.work@gmail.com
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Kostnader: Deltagaravgift 700 kr. Kostnader för boende: delat rum: 260:-/natt, enkelrum: 360:-/natt 
och betalas till vandrarhemmet. Även kostnader för mat betalas på plats men kommer att meddelas i 
god tid före kursens början.

Anmälan: Du anmäler dig så snart som möjligt och senast den 5 maj 2016 genom att skicka ett mail 
till Elisabet Ottosson (e.ottosson.work@gmail.com) med kontaktuppgifter och önskemål om inkvar-
tering (delat rum/enkelrum) och eventuell specialkost. Samtidigt skickar du din deltagaravgift till 
SMF:s bankgiro 5388-7733. Glöm inte att skriva ”Vårsvamp 2016” och ditt namn i meddelandefältet 
när du betalar. En bekräftelse på deltagande och logi, liksom lite detaljer kring utrustning kommer 
att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är begränsat. Vandrarhemmets avbokningsregler 
gäller [www.stf.se].

Chlorostroma vestlandicum

Preliminärt program
Torsdag 19 maj
17.00   Incheckning
18.00  Middag
19.00 – 21.00 Presentation

Fredag 20 maj
07.30 – 08.30 Frukost
09.00 – 16.00  Exkursion med lunch utom-
  hus

  dagens fynd
18.00  Middag 

Lördag 21 maj
07.30 – 08.30 Frukost
09.00 – 16.00 Exkursion med lunch utom-
  hus

  dagens fynd
18.00    Middag 

Söndag 22 maj
07.30 – 09.00 Frukost, utcheckning, städning
09.00 – 12.00 Exkursion med lunch utom-
  hus

Välkomna
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I höst arrangerar Sveriges Mykologiska förening en ny omgång av en kurs som fokuserar på svampar 
i naturvården. I år koncentrerar vi oss på spännande svampmarker i kalktallskogarna kring Rättvik. 

den här miljön och ekologin kring dessa arter. Ledare på kursen blir Johan Nitare och Dan Broström. 

med och mycket god lokalkännedom i området. 
Svampar är en artgrupp som har fått för lite utrymme i det nationella naturvårdsarbetet. En anledning 
till detta är att det funnits kunskapsluckor om svampars biologi och ekologi, vilket försvårar arbetet 

där vi vill sammanföra forskare, naturvårdsbiologer, mykologer och andra intresserade för att dis-
kutera den nuvarande statusen för olika arter samt olika idéer och ge konkreta exempel på hur hotade 
svampars levnadsbetingelser kan förbättras.
Helgen kommer att inledas med föredrag på fredag kväll och under lördagen åker vi ut på exkursion 
för att se lite svamp! Helgen avslutas på söndagen med ett kort föredrag och sedan lunch i fält med 
eventuell fortsatt exkursion under mindre organiserade former. Under kursen kommer vi bland annat 
fokusera på förhållandet mellan svampar och skoglig kontinuitet, diskutera skogshistoria och arters 
ekologi och titta på konkreta exempel ute i fält. 

Naturvårdskurs
Svampar i sandtallskog 

Smultronkantarell (Hygrophoropsis morganii
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Kostnader
Kursavgift 1000:-

Boende och måltider på Rättviksgården betalas på plats. Kostnader för boende ligger på runt 300:-/
person och natt i delat rum. Till detta tillkommer avgift för mat under helgen, vilket vi återkommer 
till när vi vet ungefär hur många vi blir på kursen

Anmälan
Du anmäler dig så snart som möjligt genom att skicka ett mail till Elisabet Ottosson (e.ottosson.
work@gmail.com) med kontaktuppgifter och önskemål om inkvartering (dubbelrum/enkelrum) och 
eventuell specialkost. Samtidigt skickar du din deltagaravgift till SMF:s bankgiro 5388-7733. Glöm 
inte att skriva ”Naturvårdskurs 2016” och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller 
din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. En bekräftelse på deltagande och logi, 
liksom lite detaljer kring utrustning kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagarantalet är 
begränsat och anmälan är bindande.

Preliminärt program
Fredag 30 September
17.00 – 18.00 Incheckning och utdelning av
  kursmaterial
18.00 – 19.00 Middag
19.00 – 19.15 Välkomna. Kort presentation
  av kursdeltagare och praktisk
  information
19.15 – 20.15 Föredrag: Dan Broström 
  Presentationer av arter och 
  lokaler

Lördag 1 oktober
07.30 – 08.15 Frukost
08.30 – 17.00 Exkursion
18.00 – 19.00 Middag
19.00 – 20.00 Föredrag: Johan Nitare
  Sandtallskogar

  svampfynd och inläggning av
  fynduppgifter i Artportalen

Söndag 2 oktober
07.30 – 09.00 Frukost och utcheckning 

  lunch utomhus

Välkommen
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Sandsvampsworkshop på norra Öland
13 – 16 oktober 2016

Vi studerar sandmarker och sandsvampar på norra Öland under ett förlängt veckoslut i oktober 2016. 
Kursledare är Kill Persson, Tommy Knutsson och Mikael Jeppson. Våra fynd kommer att rapporteras 
in direkt på Artportalen. 

Inkvartering: STF vandrarhem Hagaby Lantgården i Löttorp. 

Pris: 325:-/pers/natt för del i dubbelrum (ej medlem i STF); 50:-/pers/natt billigare för medlemmar.  

Var och en bokar och betalar själv till vandrarhemmet (0485-20155, 070-156 73 82 eller 
info@pensionatlantgarden.se). 

Mat:
i Löttorp (2 km). Kostnader för mat betalas av var och en på plats. 

Anmälan och kursavgift: 700:- sätts in på SMF:s bankgiro 5388-7733 i samband med anmälan till 
Mikael Jeppson (jeppson@svampar.se) så snart som möjligt men senast den 1 augusti 2016. Begrän-
sat deltagarantal, så anmäl dig i god tid! 
På inbetalningen anger du "sandsvampar 2016" och ditt namn. Närmare information om workshopen 
kommer att skickas ut i god tid till dem som anmäler sig.

En trådskivling (Inocybe
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Program
Torsdag 16 oktober
eftermiddag  Ankomst, incheckning, upprättande av arbetsplats
18.00 Middag i Löttorp
19.00 Inledning och föredrag. Genomgång av morgondagens lokaler

Fredag 17 oktober
08.00 Frukost
09.00 – 16.00 Exkursion med lunch i fält
16.00 – och framåt Bestämningsarbete med avbrott för middag ca 19.00; föredrag

Lördag 18 oktober
08.00 Frukost
09.00 – 16.00 Exkursion med lunch i fält
16.00 – och framåt Bestämningsarbete med avbrott för middag ca 19.00; föredrag

Söndag 19 oktober
08.00 Frukost, städning, utcheckning
09.00 – 12.00 Exkursion
12.00 Gemensam lunch på restaurang för dem som önskar. Därefter hemfärd. 

Kill, Tommy och Mikael

Välkomna!



SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  37:1 (2016) 9

Du som ännu inte betalt din medlemsavgift för 2016 – gör det! Vi behöver vara en stark förening 
för att kunna påverka i naturvårdsfrågor och få omvärlden att förstå att svamp är viktigt! Och vet du 
någon som ännu inte är medlem, men som kanske skulle kunna tänka sig, uppmana honom/henne 
att gå med. Man kan enkelt betala sitt medlemskap i webbutiken på [www.svampar.se] eller sätta in 
pengar på SMF:s bankgiro 5388-7733.  

Medlemskap ordinarie: 275:- (adress i Sverige),  375:- (adress utomlands).
Studentmedlem: 125:- (adress i Sverige) (max under 5 år).
Familjemedlem: 50:- (erhåller ej SMT)

Membership fee for 2016 for members living abroad:  SEK 375:-
Pay to our bank account 
IBAN: SE6180000835190038262804   
BIC/SWIFT: SWEDSESS
Credit cards payments are accepted via: http://www.svampar.se/sv/bli-medlem

SMF:s Guldkniv 2016
I samband med SMF:s Mykologihelg i mars 2016 var det på nytt dags att dela ut den årliga heders-
betygelsen Guldkniven. Den gick i år till två personer, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carls-
son, båda aktiva i Västgötabergens svampklubb. Tillsammans har de på ett förtjänstfullt sätt bidragit 
till kännedomen om landets 
svampar och i många sam-
manhang delat med sig av 
sina kunskaper. Under åren 
har de hunnit bygga upp 
ett omfattande svampher-
barium som nu skänkts till 
Herbarium GB (Göteborgs 
universitet). De har också 
sammanställt en databas 
över sina svampobserva-
tioner, som legat till grund 
för en omfattande inrappor-
tering till Artportalen. 

SMF-styrelsen gratulerar!

SMF
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Svampens Dag startade år 2008 och vi ser fram emot 
en ny svampsäsong 2016 med mycket svamp.
Hoppas ni vill göra någon typ av arrangemang den da-
gen. Svampens Dag är en lärorik och intressant upp-
levelse för många och ett bra sätt att nå ut till allmän-
heten.
 
Alla föreningar och organisationer är välkomna att del-
taga. Ni som vill vara med kontaktar Jeanette Söder-
mark, som är ny kontaktperson för Sveriges Mykolo-
giska Förening.

jeanette.sodermark@gmail.com  

Härmed vill vi framföra vårt tack till alla som vi 
har haft kontakt med och som gjort att Svampens 

Med vänliga hälsningar och många kramar från 
oss!

Inger och Viola

Inger Johansson
Gunnarstorp 14
516 93 Rångedala

Viola Fägersten
Håkansgatan 22
511 61 Skene

SMF
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Just när naturen vaknade till liv slocknade livs-
gnistan hos naturkonstnären Hans Marklund. 
Han föddes 1937 i Glom-
mersträsk, växte upp i Jörn, 
Västerbottens inland. Efter 
utbildning till biologilärare 
arbetade Hans och hustrun 
Barbro i skolvärlden. De 
kunde glädja sig åt barnen 
Erika och Emil och två 
barnbarn. Men den konst-
närliga ådran tog över. 

av natur och landskap 

konst och hemslöjd. I bör-
jan av 1980-talet startade 
Hans Marklund, Siw Mus-
kos och Pelle Holmberg 
kursverksamhet som med 
tiden blev utbildning av 
svampkonsulenter. Utbild-
ningen inleddes på Huss-

Statens Skola för Vuxna i Härnösand och över-
gick sedan till Umeå universitet. Hans och Pelle 
Holmberg gav ut ”Nya Svampboken”, vår mest 
spridda lärobok om matsvamp. Boken ”Färg-
svampar & Svampfärgning” i samarbete med 

Hjördis Lundmark blev en annan uppskattad 
bok. Hans var även med och startade Härnösands 

svampklubb. I samarbete 
med Tor Erik Brandrud, 
Håkan Lindström, Jacques 
Melot och Siw Muskos 
gav Hans Marklund ut fem 

på fyra europeiska språk 
för att sprida kunskap om 
svampsläktet spindelskiv-
lingar (Cortinarius), dessa 
viktiga underjordiska skogs-
arbetare som förser träd 
och växter med vatten och 
näring. Nu i september 
2016 samlas cirka hund-
ra europeiska naturvänner 
i Ånge för att under en 
vecka specialstudera just 
spindelskivlingar. De fem 
volymerna av ”Cortina-
rius Flora Photographica” 

med Hans Marklunds bilder 
kommer givetvis att pryda en hedersplats vid 
Ångemötet, tillsammans  med en bild av Hans 
Marklund själv, mästerfotografen.

Hans Marklund
biolog, pedagog och fotograf

Hjördis Lundmark              
Jan-Olof Tedebrand 

SMF
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Tickboken 3
Klas Jaederfeldt har kommit ut med en ny, 

på en dvd. Hör av dig till Klas via e-post om du 
är intresserad: jaederfeldtklas@gmail.com. 

Nyhet!!! Nu kan Du beställa alla tidigare utgåvor 
av Jordstjärnan,  Windahlia och Svensk 
Mykologisk Tidskrift (t o m 2014). Allt 

håll.
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