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Fjällhedsspindling (Cortinarius favrei) på Unna Duvgge. 15 augusti 2016. I bakgrunden Virihaure. Foto Hjalmar 

Croneborg. 
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Bakgrund: vBakgrund: vBakgrund: vBakgrund: varförarförarförarför    svampinventeringsvampinventeringsvampinventeringsvampinventering    i Padjelantai Padjelantai Padjelantai Padjelanta????    

I Padjelanta nationalpark finns förmodligen den svenska fjällkedjans största koncentration av 

kalkrik och basmineralrik berggrund. Lägg därtill att i stort sett hela det stora området ligger 

ovan trädgränsen, så förstår man att här finns artrika fjällhedar i en omfattning som saknar 

motstycke i landet. Att vandra här i blomstertid är en ren fröjd. 

Den traditionella renbetesdriften håller undan vedväxter m.m. så att örter och små gräs kan 

få solljus och breda ut sig över hedarna. Samtidigt genomgår växt-, djur- och svamplivet i 

Padjelanta ständiga förändringar. Inte minst har under senare år påverkan av 

klimatförändringarna blivit tydlig. Små glaciärer och fasta snömassor smälter undan, 

rasbranter stabiliseras av markvegetation och buskar och små träd klättrar allt högre upp 

längs fjällsidorna. Hur påverkas den biologiska mångfalden i nationalparken av allt detta? 

Svampars betydelse för arktisk/alpina växtekosystem har under de senaste åren rönt stor 

uppmärksamhet, detta då påtagliga förändringar har noterats i samband med ett varmare 

klimat. Kännedom om vilka arter som förkommer i våra alpina ekosystem är idag dock 

mycket begränsad. 

Som i så många andra områden är det kärlväxter och fåglar som har inventerats väl. 

Kännedomen om dessa två grupper är förhållandevis god, även i ett så avsides beläget 

område som Padjelanta. Viss inventering av lavar och mossor samt insektsgrupper som 

humlor, fjärilar och skalbaggar har genomförts men inte alls i samma omfattning. När det 

gäller svampar är kunskapen väldigt begränsad. 

Svampar är en svårinventerad grupp. Det finns många undersökningar som pekar på att 

endast en mycket liten del av de befintliga artförekomsterna i marken visar sig med 

fruktkroppar ovan jord. Och detta dessutom sporadiskt. Vissa svamparter kan observeras 

varje år, och under en god del av säsongen. Andra kan man få vänta i åratal på att över 

huvud taget få se, och då kanske bara några dagar. Det är också så att inom svamparna som 

organismgrupp finns svårutredda artkomplex, och många arters variation och förekomst just 

i fjällen är dåligt känd. 

Ändå är den kunskap som går att hämta ur återkommande inventering av svamparnas 

fruktkroppar av stort värde. Många av dem fungerar som signalarter, och berättar för oss om 

tillstånd och trender, såväl i vegetationen som i själva marken. 

Ett första steg i en mer långsiktig uppbyggnad av kännedomen om svampar i Padjelanta är 

att inventera ett antal kända delområden under svampsäsong och sammanställa den 

kunskapen. 
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Finansiering 

Medel för inventeringen erhölls från Naturvårdsverket, ArtDatabanken, Länsstyrelsen i 

Norrbotten och Laponiatjuottjudus.  

Genomförande 

Inventeringen genomfördes 11-19 augusti 2016. Nio personer deltog, varav sju från Sverige, 

en från Norge (Gro Gulden) och en från Finland (Jukka Vauras), se gruppfoto nedan. Vi var 

stationerade i Ritsem. Vi bodde som planerat på turiststationen och fick därtill disponera en 

av Vattenfalls lokaler för att kunna arbeta med insamlat material. Det innebar 

helikoptertransport till olika platser i nationalparken, fältinventering på dagarna samt 

artbestämning, torkning av kollekter och datasammanställning på kvällarna. Intressanta 

platser med särskilt rik berggrund och jordart valdes ut baserat på berggrundskarta, tidigare 

fynduppgifter av känsliga kärlväxter samt tips från flera personer med god kännedom om 

Padjelanta. Beslut om dispens fattades av länsstyrelsen i Norrbottens län, se bilaga 2. 

Resultat 

Totalt besöktes nio delområden i nationalparken (se bilaga 1): 11/8 – Arranoajvve och 

Arralåbddå, 12/8 – Vielggisbakte, 13/8 – Tuottar , 14/8 – Slahpejaure, 15/8 – Unna Duvgge, 

16/8 – Ajajaure, 17/8 – Sårjåsjaure, 18/8 – Njoemmeljaure och Oarjep Slahpetjåkkå, 19/8 –  

Svartinjunjes. Flera av inventeringslokalerna var så avlägset belägna från vandringsleder och 

stugor att ytterst få personer utöver renskötare någonsin satt sin fot där och i de allra flesta 

fall rörde det sig om marker som aldrig tidigare undersökts med avseende på sin 

funga/svampflora. 

 
Helikopterlandning vid Sårjåsjaure, 18 augusti 2016. Foto Mikael Jeppson. 
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Unna Duvgge 15 augusti 2016. Foto Mikael Jeppson. 

 

 
Vielggisbakte 12 augusti 2016. Foto Mikael Jeppson. 

 

Tillgången till fruktkroppar var god till mycket god och ett stort antal fynduppgifter och 

kollekter samlades in. I vissa kritiska släkten, där systematik och taxonomi är under 

utredning eller kommer att utredas, samlades viktigt material in. Exempel är släktena 

Inocybe, Entoloma, Amanita, Cortinarius, Agaricus, Lycoperdon och Bovista. 
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• Antal fynduppgifter till Artportalen: ca 1440. 

• Antal kollekter till herbarium, framför allt Göteborg (GB): ca 750. 

• Antal funna arter i nationalparken: 297, sannolikt ytterligare 5-10 arter men dessa 

behöver bekräftas. Detta att jämföra med tidigare kända 69 arter, från en begränsad 

del av Padjelanta. 

• Antal arter nya för floraprovinsen Lule Lappmark: ca 250 

• Antal nya arter för landet: åtta, sannolikt ytterligare några men dessa behöver 

bekräftas. Bland annat kan nämnas att vi fann Atractosporocybe polaris och Russula 

suecica, två arter som nyligen publicerats som nya för vetenskapen och som nu kan 

bekräftas från Sverige. Russula purpureofusca, Inocybe squarrosoannulata och 

röksvamparna Lycoperdon niveum och L. subcretaceum, är likaså nya för Sverige. Ett 

fynd av fjällskivlingen Lepiota favrei, utgör den andra kända förekomsten i 

Nordeuropa. Den är beskriven från Alperna och har vid ett tillfälle tidigare påträffats i 

Norge. Två fynd gjordes av en ny trådingsart (”Inocybe arctica”), som är på väg att 

beskrivas men som ännu inte är formellt publicerad.  

• En röksvamp som påträffades på flera lokaler i nationalparken är sannolikt ny för 

vetenskapen. Ytterligare fem arter i släktet Inocybe är likaså med stor sannolikhet nya 

arter för vetenskapen. Minst två nya arter inom de resupinata släktena Tomentella 

och Pseudotomentella har identifierats. Dessa arter kommer i framtiden att beskrivas 

när tillräckligt mycket data finns tillgängligt. 

• Flera sällsynta arter av alpina trådingar som nyligen identifierats som nya för Sverige, 

från bland annat Abiskofjällen, har nu även påträffats i Padjelanta: Inocybe 

concinnula, I. obtusiuscula, I. substellata, I. alboperonata, I. piricystis, I. subpaleacea, 

och I. arthrocystis. 

• Även flera mindre allmänna arter av trådingar som Inocybe geraniodora, I. leucoloma, 

I. favrei, I. rupestris och I. egenula hittades på flera av de besökta lokalerna. 

• Anda intressanta fynd med få dokumenterade observationer från Sverige gjordes av  

flugsvampar, exempelvis Amanita arctica och A. groenlandica, samt grynskivlingen 

Cystoderma tuomikoski. 

• Efterarbete som kvarstår: Under inventeringen insamlades, fotograferades och 

dokumenterades många kollekter av rödskivlingar, Entoloma. Då vi inte har någon 

expert på släktet i Sverige, hoppas vi att detta material ska kunna bearbetas av 

mykologer i Norge. 

 

Under vintern 2016/17 genomfördes ytterligare arbete med hantering av data 

och insamlade kollekter 

Under inventeringen tillvaratogs ca 750 kollekter som belägg och för dokumentation. 

Kollekterna fotograferades på plats, ekologin dokumenterades och svamparna torkades. 
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Under vintern har kollekterna gåtts igenom och lagts in i etiketterade konvolut. Kollekterna 

har lagts in på Herbarium GB, Institutionen för Biologi och miljövetenskap, Göteborgs 

universitet, för att bevaras för framtiden. Även kollekter som ännu inte har kunnat 

identifieras till art finns bevarade för framtida studier. 

För ca 200 kollekter har den genetiska DNA-markören (ITS-regionen) tagits fram. Genetiska 

markörer används för artidentifiering i syfte att bekräfta de morfologiskt baserade 

bestämningarna. De framtagna sekvenserna kommer att läggas in i GenBank och UNITE 

database (https://unite.ut.ee/) för att i framtiden kunna användas som referenser och som 

bidrag till en DNA-nyckel för identifiering av svampar. 

 

SMF:s framtida planer för att sprida kunskap om resultat från inventeringen 

och mångfalden av svampar i alpina områden 

• Resultat från inventeringen har presenterats i ett föredrag under Mykologihelgen 4-5 

mars 2017 i Göteborg. 

• Resultat från inventeringen kommer att presenteras på SMF:s hemsida 

www.svampar.se. 

• Artiklar i kommande nummer av Svensk Mykologisk Tidskrift. 

• I framtiden planeras en bok om svampar i alpina områden. Sådan litteratur saknas 

idag.  

 
Unna Duvgge, 15 augusti 2016. Foto Mikael Jeppson. 
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Några intressanta fynd från inventeringen 

 
Lycoperdon niveum vid Tuottar. 13 augusti 2016. Foto Mikael Jeppson. 

 

 
Lycoperdon subcretaceum vid Sårjåsjaure. 17 augusti 2016. Foto Mikael Jeppson. 
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Cystoderma tuomikoski på Unna Duvgge. 15 augusti 2016. Foto Mikael Jeppson. 

 

Russula suecica vid Svartinjunjes. 19 augusti 2016. Foto Jukka Vauras. 
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Russula purpureofusca vid Sårjåsjaure 17 augusti 2016. Foto Jukka Vauras 

 

 
Dryasriska (Lactarius dryadophilus) vid Sårjåsjaure. 17 augusti 2016. Foto Hjalmar Croneborg. 
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Inocybe leucoloma vid Arralåbddå. 11 augusti 2016. Foto Ellen Larsson. 

 

 
Inocybe leiocephala. Arranoajvve. 11 augusti 2016. Foto Ellen Larsson 
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Björkkamskivling (Amanita arctica) vid Svartinjunjes. 19 augusti 2016. Foto Ellen Larsson. 

 

  

Atractosporocybe polaris på Unna Duggve. 15 augusti 2016. Foto Jan Olsson. 
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Violfotad vaxskivling (Chromosera lilacina) på Unna Duvgge. 15 augusti 2016. Foto Mikael Jeppson. 
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Deltagare i SMF:s inventering i Padjelanta  

Från vänster: Jan Olsson, Sonja Kuoljok, Sten Svantesson, Gro Gulden, Stig Jacobsson, Mikael Jeppson, Ellen 

Larsson, Jukka Vauras och Hjalmar Croneborg. Foto Jan Olsson. 

 

SMF vill framföra ett varmt tack till: 

Naturvårdsverket, ArtDatabanken, Laponiatjuottjudus och Länsstyrelsen i Norrbotten för ekonomiska 

bidrag till inventeringen. Tack även till Vattenfall som lånade ut en arbetslokal i Ritsem och till 

Fiskflyg vars helikopterpiloter med säker hand förde oss till exkursionsmålen i väglöst land. 

Länsstyrelsen i Norrbotten samt Jåhkågasska tjiellde, Sirges och Tuorpon samebyar tackas för flyg- 

och landningstillstånd i nationalparken.  
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 Sårjåsjaure 18 augusti 2016. Foto Mikael Jeppson. 
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