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SMF-kurs om ängssvampar 
– svampar i betesmarker och ängar 

21 ‒ 23 september

En helg späckad med hagvaxingar, jordtungor och rödlingar! 

Om detta låter som ljuv musik för dina öron så är du välkommen att delta i SMF:s ängssvampskurs 
som  i år hålls i trakterna söder om Jönköping. Här finns många värdefulla ängs- och betesmarker 
med lång hävdkontinuitet och bland annat Vaggeryd och Bratteborgsbetet kommer att besökas. För 
genomgångar och presentationer kommer vi att hålla till i Spånhults Herrgård i Norrahammar. Vi 
ägnar dagarna åt exkursioner och praktiskt bestämningsarbete. På lördagskvällen går vi igenom fynd 
och ekologi och dokumenterar våra fynd.

Kursledare: Kill Persson

Preliminärt program
Fredag 21/9
18.00  Middag.
19.00 – 21.00 Kursstart med presentation av Jönköpingstraktens natur, ängssvampar och deras 
  taxonomi. Bestämningsteknik. Genomgång av exkursionslokalerna.

Lördag 22/9
08.00  Frukost.
09.00  Exkursion, fältlunch.
15.00   Eftermiddagsfika.
16.00  Bestämningsarbete.
18.00  Middag.
19.00 – 21.00 Bestämningsarbete. Genomgång av utställning.
  Dokumentation. Inrapportering i Artportalen 
  Ängssvampars ekolog och utbredning-

Söndag 23/9 
08.00  Frukost. Städning av rum, utcheckning.
09.30-12.00 Kort exkursion i närområdet.
  

Kostnader
Kursavgift:  1000:- kr (pris för icke medlemmar i SMF 1500:- kr)

Logi och mat:  Boende bokas av var och en själv på Spånhults Herrgård 
  (http://www.spanhult.se/bo.html; spanhult@swipnet.se, tel. +46 (0)36 610 75). 
  Herrgården erbjuder vandrarhemsboende inkl. frukost, lunchpaket och middag 
  för 2100 kr (delat rum) och 2410 kr (enkelrum). Ange att du ska på SMF:s kurs 
  när du gör din bokning.
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Anmälan
Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast 1 augusti 2018, genom att skicka ett mail till Elisabet 
Ottosson (e.ottosson.work@gmail.com) med kontaktuppgifter. 
Samtidigt skickar du din deltagaravgift (alltså 1000 kr) till SMF:s bankgiro 5388-7733. Glöm inte 
att skriva ”Ängssvamp 2018” och ditt namn i meddelandefältet när du betalar. Du erhåller din turor-
dningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. Du kommer att få besked om du är antagen och 
kan sedan boka in dig på Spånhults Herrgård. 
Detaljer kring utrustning och organisation kommer att skickas ut i god tid före kursen. Deltagaranta-
let är begränsat och anmälan är bindande. 
 
Välkommen till Vaggerydsbygden!

Kill Persson & Elisabet Ottosson
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