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SVERIGES MYKOLOGISKA FÖRENING 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

2018 
 

 
Styrelsen för Sveriges Mykologiska Förening får härmed lämna följande berättelse för den av 
föreningen bedrivna verksamheten 2018-01-01 – 2018-12-31. 
 
Hedersledamöter: Siw Muskos, Åke Strid och Kerstin Bergelin. Arne Ryberg har avlidit. 
 
Styrelsen bestod fram till årsmötet 17 mars av Hjalmar Croneborg (ordförande), Elisabet 
Ottosson (vice ordförande), Maj Thulin (kassör), Ellen Larsson (sekreterare), Mikael Jeppson, 
Michael Krikorev, Johan Nitare, Henrik Sundberg och Jeanette Södermark (ledamöter). 
 
Efter årsmötet såg styrelsen ut sålunda: Hjalmar Croneborg (ordförande), Elisabet Ottosson 
(vice ordförande), Ingrid Högberg (kassör), Maj Thulin (sekreterare), Mikael Jeppson, Michael 
Krikorev och Henrik Sundberg (ledamöter). 
 
Redaktion för Svensk Mykologisk Tidskrift har utgjorts av Mikael Jeppson, redaktör och 
ansvarig utgivare, samt Jan Nilsson. Ellen Larsson tillträdde i redaktionen vid årsmötet. 
 
Revisorer har varit Inga-Lill Franzen och Lars-Göran Hellsten samt revisorssuppleanter Lars-
Inge Hedlund och Monica Svensson. 
 
Valberedning: Magnus Källberg, Elisabeth Bååth och Mattias Andersson (sammankallande). 
 
Officiell adress: Sveriges Mykologiska Förening, Institutionen för biologi och miljövetenskap, 
Göteborgs Universitet, Carl Skottsbergs gata 22B, Box 461, 405 30 Göteborg. 
 
Hemsida: www.svampar.se. 
 
Antal registrerade medlemmar 2018-12-31 var 532. 41 % kvinnor, 59 % män. 
 
Antal protokollförda styrelsemöten: 6, inklusive det konstituerande mötet. 
 
Medlemsavgift: 325 kr, för familjemedlem: 50 kr, för medlemmar bosatta i utlandet: 450 kr, 
och för studerande 150 kr (i högst 5 år). 

Verksamheten  

Verksamheten har inriktats mot föreningens ändamål att sprida kunskap om svampar och 
deras roll i naturen. 
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Årsmötet hölls 2018-03-17 i SLU Ultuna, Ulls Hus, Uppsala. 
 
I samband med årsmötet arrangerade SMF den årliga Mykologihelgen, 17–18 mars. 
Årets tema för presentationer var svampar i gräsmarker, med exempel från Dalarna, 
Västmanland, Södermanland och Skåne. Därtill kom intressanta föredrag om svampsamhällen 
i trädbärande marker. 
 
Försäljning erbjöds, både under mykologihelgen och under mykologiveckan i Dalarna, för 
deltagare att införskaffa nyare och äldre mykologisk litteratur, samt kemikalier och objektglas 
för mikroskopering. 

Svensk Mykologisk Tidskrift  

▪ Under verksamhetsåret utkom Svensk Mykologisk Tidskrift med fyra nummer varav 
två nummer tryckta i svartvitt med innehåll av föreningsmaterial och två fylligare 
nummer tryckta i färg med art- och släktpresentationer, bestämningsnycklar, nytt och 
gammalt inom mykologin, ekologi och biotoper. 

▪ Från och med SMT 2/2018 anlitas ett nytt tryckeri. 
▪ Bidrag i form av publiceringsstöd för Svensk Mykologisk Tidskrift har erhållits av Tore 

Nathorst-Windahls minnesfond. 
▪ Antalet utbytestidskrifter var 22, och prenumeranter 6. 
▪ Arvode har utbetalats för redaktionellt arbete. 

Guldkniven 

Tilldelades Aleks Tudzarovski & Patrick Björck för förtjänstfulla insatser med facebookgruppen 
Svamp-klapp. 

ArtDatabanken, SLU Uppsala 

Sveriges Mykologiska Förening har varit representerad i mötena med Artportalsrådet den 15 
mars och 15 november, på ArtDatabanken SLU, Uppsala. 

Föreningen verkar för: 

• en bättre kännedom om Sveriges svampar och svampars roll i naturen 
• skydd av naturen och att svampplockning och annat uppträdande i skog 

och mark sker under iakttagande av gällande naturvårdslagar 
• att kontakter mellan lokala svampföreningar och svampintresserade i 

landet underlättas 
• att kontakt upprätthålls med mykologiska föreningar i grannländerna 
• en samverkan med mykologisk forskning och vetenskap. 
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Mykologiveckan 

2018 års mykologivecka arrangerades av Ovansiljans svampförening 3–9 september i Mora i 
Dalarna. Exkursioner gick till olika områden över mellersta Dalarna. Huvudarrangörer var Dan 
Broström, Anders Janols, Mikael Jeppson och Michael Krikorev samt fler medlemmar i 
Ovansiljans svampförening. Styrelsen tackar för den stora arbetsinsatsen och ett väl 
genomfört arrangemang. 
Mykologiveckan samlade ca. 45 deltagare. Under veckan hittades över 650 arter, varav drygt 
50 rödlistade. Totalt under veckan rapporterades det in närmare 3 000 fynduppgifter i 
Artportalen. 
En av dagarna under veckan anordnades en svamputställning för allmänheten i Mora. 

Strategiarbete och planering 

Under året har SMF:s styrelse fortsatt arbetet med omvärld, framtid och planering. Syftet är 
att ta ut riktning för hur föreningen kan utvecklas, på tre till fem års sikt. Kopplat till det har 
även en översyn av föreningens stadgar gjorts, vilket resulterat i förslag till reviderade 
stadgar, för övervägande av årsmötet 2019. 

Svampens dag 

Svampens dag är ett samnordiskt projekt som går av stapeln den 3 september i hela landet 
med olika aktiviteter. Ett antal arrangemang genomfördes av lokala klubbar och föreningar, 
med exkursioner, föreläsningar, utställningar, rådgivning, svampbestämning, svampfärgning, 
tipspromenader och visning av litteratur, från norr till söder. SMF bistår med viss samordning. 
Svampens dag är ett lyckat och uppskattat arrangemang på många håll, och ett bra sätt att nå 
ut till allmänheten. 

Resor, kurser & andra aktiviteter 

▪ 16 ‒ 18 februari: Mikroskoperingskurs i Göteborg (5 deltagare) 
▪ 17 – 19 augusti: SMF:s Naturvårdskurs i Norrbotten. Tema ekologisk kompensation. (7 

deltagare) 
▪ 30 augusti – 1 september: SMF:s fältkurs med tema vedsvampar (Dalarna). (14 

deltagare) 
▪ 21 – 23 september: SMF-kurs om gräsmarkssvampar i Norrahammar, Småland. (17 

deltagare) 
▪ 18 – 21 oktober: SMF-kurs om jordstjärnor och röksvampar på Gotland. (18 deltagare) 
▪ 9 – 11 november: Vedsvampsworkshop i Dalarna. (9 deltagare) 

Arbetsgrupp för svenska svampnamn & svenska växtnamnskommittén 

SMF:s arbetsgrupp för svenska svampnamn, bestående av Mikael Jeppson, Sofia Lund, Kill 
Persson, Johan Nitare och Michael Krikorev, har under året tagit fram och sammanställt en 
lista med förslag på namn för svamparter som saknar ett vedertaget sanktionerat namn. 
Under året har arbetsgruppen fått svenska växtnamnskommitténs uppdrag att göra detta, i 
god samverkan. Därtill har Christina Wedén utsetts till ledamot i svenska 
växtnamnskommittén för svenska växtnamn, med ansvar för svampar. Hon efterträder 
därmed Nils Lundqvist i denna roll. 

https://www.svampar.se/wp-content/uploads/2016/09/mikroskoperingskurs-2018.pdf
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”Svampar i Sverige” 

Under året har SMF deltagit i fortsatta diskussioner om att skapa en gemensam plattform för 
alla organisationer och aktörer som ägnar sig åt svamp i Sverige. 

Biosam 

Biosam bildades 2015 och är en samarbetsorganisation bestående av Sveriges ideella 
biologiska föreningar. Syftet med föreningen är att vidareutveckla ett samarbete där vi på ett 
bättre sätt ska kunna driva gemensamma frågor gällande artkunskap, biologisk mångfald, 
natur och miljö, samt belysa och stärka föreningarnas roll i naturvårdssverige. I februari hölls 
ett möte mellan representanter för biosam och ansvariga chefer vid Naturvårdsverket. Under 
året har fortsatt samråd skett inför kommande aktiviteter. 

Inventering i fjällen 

SMF har erhållit medel från Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland, för att 
genomföra en svampinventering i trakterna kring Vuoggatjålme. 

Ny svampbok 

SMF har publicerat Mikael Jeppsons bok ”Puffballs of northern and central Europe”. Boken 
har sålt bra, såväl i Sverige som utomlands. 

Information till medlemmar 

SMF:s styrelse har arbetat med förberedelser för en ny och förbättrad webbplats. Därtill har 
styrelsen infört medlemsutskick via e-post. 

Tack 

Styrelsen framför ett stort tack till alla som har bidragit till SMF:s verksamhet under året. 
Särskilt kan nämnas föreläsare vid Mykologihelgen, Ovansiljans svampförening för 
arrangerandet av Mykologiveckan, ArtDatabanken, Institutionen för Biologi och 
Miljövetenskap, Göteborgs universitet, Tore Nathorst-Windahls minnesfond, kursledare, 
artikelförfattare i Svensk Mykologisk Tidskrift, revisorer, valberedning samt redaktion för 
Svensk Mykologisk Tidskrift, vilka alla tackas för ett mycket gott samarbete. 
 
Årsbokslut för 2019 är bilaga till verksamhetsberättelsen. 
 
SMF:s styrelse 2019-03-08 
 
 
 
Hjalmar Croneborg Elisabet Ottosson Ingrid Högberg 
 
 
 
Mikael Jeppson Michael Krikorev Henrik Sundberg 
 
 
Maj Thulin 


