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Carl Thore Mörner (1864-08-24 – 1940-09-07)

Greve, professor i medicinsk och fysiologisk kemi 
1909 – 1929 vid Uppsala Universitet. Han var son till 
Sally, Elias Fries äldsta dotter och hennes make Carl 
R.S. Mörner, greve till Morlanda säteri. Gift 9 maj 1893 
med sin kusin Linnea Margareta Fries, f 29 okt 1873.  
Som människa var han enkel och anspråkslös och an-
vände aldrig sin grevetitel.
Mörner var road av allt levande men botaniken stod 
honom närmast och där särskilt mykologin, ett arv 
från morfadern Elias Fries. Att plocka svamp hade bli-
vit populärt och svamp ansågs matnyttig och närings-
rik.
Mörner tyckte om att resa. Liksom sin svärfar reste 
han på samtliga Sveriges järnvägar. Han for till alla 
Europas länder och gjorde en resa jorden runt. M var 
en av Svenska turistföreningens stiftare, var aktiv när 
det gällde att sprida kunskap om fjällvärlden, besök-
te alla bemannade fyrplatser och besteg det högsta 
berget i varje län. I Turistföreningens årsskrift 1923 
skriver han om hur han besteg Kebnekaise året innan 
och vilka olika alternativa vägar man kan ta upp till 
toppen. Hans resor var noga förberedda, han förde 
resedagböcker och gjorde botaniska observationer. 
Resorna var strapatsrika; han åkte tredje klass och an-
vände aldrig sovvagn. Fysiken var god; vid 70 års ålder 
besteg han Hekla på Island och Sulitelmas stortopp.
År 1908 blev Mörner ledamot av Vetenskaps-
societeten i Uppsala och 1913 ledamot av Veten-

skapsakademien. Mörner var även ledamot av 
giftstadgekommissionen 1902, av apoteksvarulag-
stiftningskommissionen 1904, samt 1910 och från 
1912 förordnad att förrätta apoteksinspektioner. 
Som apoteksinspektör besökte han de flesta av 
Sveriges landsdelar.
”Om de ätliga svamparnas näringsvärde” skrev 
han i Uppsala läkareförenings Förhandlingar1886. 
Mörner påvisade att svamp knappast innehåller 
någon näring men däremot utmärkta smakämnen. 
I ”Hygienisk Revy” 1936 påpekade han att murkel-
gift inte förstörs av stekning eller kokning, en fråga 
som diskuteras bland olika svampboksförfattare 
vid den tiden. I dag vet vi ju att såväl helvellasyra 
som gyromitrin är termostabila och alltså tål upp-
hettning, men att de är vattenlösliga och kan tas 
bort genom avkokning (förvällning).
Boken ”Om de högre svamparna, några erfaren-
hetsrön”, som kom ut 1919, var ett komplement till 
konventionella svampböcker där Mörner diskuterar 
speciella frågor som lukt- och smakföreteelser. I bo-
ken presenterar han också så kallade dubbelgång-
are bland svamparna som blodriska/skäggriska, 
honungsskivling/fjällig tofsskivling, kantkremla/
skörkremla etc. För övrigt är språket i boken både 
vackert och fascinerande enligt undertecknad.
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Ordförandens sida

Ordföranden har ordet

Föreningen lever vidare! Några medlemmar 
blir äldre och slutar, men andra kommer till. 
Sett till hela landets befolkning är det ingen stor 
förening. Och vi har bara ett ytterst litet antal 
yrkesutövande mykologer i Sverige. Men nog så 
viktiga roller och människor. Tillsammans med 
dem upprätthåller vi en stabil kärna av mykolo-
giskt kunnande och mykologisk verksamhet. 
Och vi sprider kunskaperna: mykologivecka, 
kurser, träffar och inte minst vår fina tidskrift. 
Inflödet av intressanta manus ligger på en gläd-
jande hög nivå, och det kommer från många 
olika personer. Så intresset finns verkligen!
Lika viktiga är förstås de andra organisationerna 
som håller mykologin levande. Svampkonsulen-
terna, de lokala föreningarna, från Puggehatten i 
Skåne till Luleå svampklubb, och sedan några år 
den stora Facebookgruppen Svamp-klapp. När 
jag tittade senast så hade den 13 479 medlem-
mar. Bara en sån sak! I allt det här tillsammans 
finns en stor utvecklingsmöjlighet som öppnar 
sig. Vi kommer att driva på för ökad samverkan 
och ökat utbyte på olika sätt, och vi hoppas att 
det kommer att märkas framöver.
En annan sådan utvecklingsmöjlighet ligger i 
samverkan med andra ideella föreningar, för 
fåglar, kärlväxter och insekter, det som går un-
der namnet Bisam. Det finns frågor där vi med 
fördel kan samordna oss och därigenom få en 
ökad genomslagskraft. Ett exempel är artinrik-
tad naturvård. När det gäller Artportalen är ett 
sådant samråd etablerat. Fler samarbetsområden 
kommer.
Vid årsmötet 4 mars i Göteborg fick föreningen 
en ny ordförande. Jag får lov att tacka för förtro-
endet! Och inte minst vill jag passa på att tacka 
avgående ordföranden för mycket fina insatser 
under de gångna sex åren. Vi i föreningen har 
mycket att tacka henne för, landvinningar som 
gjorts tack vare enträget arbete med olika frågor. 
Ett gott exempel på det är Artportalen, som nu-
mera fungerar väl för oss mykologer (även om 
förbättringspotential naturligtvis finns, det gör 
det alltid). Det här är ingen självklarhet. För tio 
år sedan var missnöjet bland mykologer påtag-

ligt. Ellen har lett föreningen genom processen 
till det läge som vi nu har, tillsammans med and-
ra goda krafter förstås. Å hela föreningens väg-
nar vill jag säga till Ellen: 
- Ett stort och varmt tack för ditt fina arbete!

Hjalmar

Vi har just haft Mykologihelg med många trev-
liga och spännande föredrag. Ett 40-tal medlem-
mar kom till Göteborg och det var en trevlig och 
gemytlig stämning. Det är sådana möten som ger 
kraft. Tack alla härliga svampentusiaster.
Efter att ha varit ordförande för SMF sedan 2010 
har jag nu lämnat över stafettpinnen till Hjalmar. 
Det känns bra och tryggt. Jag lämnar inte sty-
relsen helt utan kommer att sitta som ledamot 
under kommande år. Då jag brinner för svampar 
och den mångfald av former och arter vi har i vår 
natur, så kommer jag så klart även i fortsättning-
en att vara med i verksamheten. Vi ses i svamp-
skogen kanske redan i vår.

Ellen

Ellen Larsson - avgående ord-
förande för SMF. Foto Cathy 
Cripps.

Hjalmar Croneborg - ny ord-
förande för SMF.
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Årets Mykologivecka genomförs på norra Öland 
med förläggning och arbetslokaler i Löttorp. Na-
turen på norra Öland är synnerligen mångfacet-
terad och mykologiskt finns en hel del spännande 
fynd gjorda men än mer nytt att upptäcka. Inom 
årets inventeringsområde ligger bland annat 
Böda Ekopark som med en areal av 5800 hek-
tar är en av Sveaskogs större ekoparker. Flera 
restaureringar av skogsbete och naturreservat 
har inrättats, men nu planeras åter avverknings-
takten stegra varför det är extra viktigt att do-
kumentera så mycket spännande och sällsynta 
svampar som möjligt.

Geologi, klimat och vegetation
Ölands nordligaste del avviker markant från 
övriga delar av ön. Ur växtgeografiskt perspektiv 
hamnar Böda inom den så kallade boreonemorala 
växtzonen, vilket innebär att barrblandskog 
med lövinslag är den naturliga skogstypen, 
medan övriga delar av Öland domineras av 
mer nemoralt präglade skogar med ädellövträd. 
En annan viktig skillnad är att moränen i norr 
är sandig‒moig och relativt kalkfattig. Det ska 
jämföras med moräner på resten av Öland som 
oftast har en betydligt högre ler- och kalkhalt. 
Även förekomsten av sandiga marker med låg 
kalkhalt har mycket större utbredning i norr. Den 
kalkinfluens och höga bördighet som ändå finns 
på många marker kan förklaras av tunnare jord-
lager, där kalkhällen får stor påverkan och bidrar 
till att höja markens pH.
En annan för svamparna, växterna och djuren 
mycket viktig faktor är lokalklimatet. Nordli-
gaste Öland har ett märkbart fuktigare och sva-
lare klimat med mindre skillnader mellan vinter 
och sommar än man kan förvänta om man ser till 
var området rent geografiskt befinner sig. Denna 

lokala avvikelse brukar kallas lokalmaritim och 
ger en annan förutsättning för arterna än det 
mindre maritima lokalklimat som förhärskar till 
exempel på Stora Alvaret eller i Mittlandssko-
gen längre söderut på ö. Samtidigt toppar Norra 
Öland nästan varje år ligan över antalet soltim-
mar per år. Man kan sammanfatta de viktigaste 
faktorerna bakom Bödaskogarnas särart som: 
växtgeografi, klimat, jordarter, skogstyper, mark-
användning samt kontinuitet. Bödas skogar är i 
naturskyddsarbetet av mycket stor betydelse ef-
tersom här finns ekosystem och biologisk mång-
fald som inte finns eller är mycket sällsynta på 
andra delar av ön.

Sandtallskog
De lågproduktiva tallskogarna på sandiga 
marker har en hög andel bägarlavar i botten-
skiktet och ett glest fältskikt med bland annat 
kruståtel. I bestånden finns ofta ett stort inslag 
av senvuxna, knotiga träd och rikligt med död 
ved. Naturtypen är mycket värdefull främst för 
insekter, men även för vissa kryptogamgrup-
per såsom lavar knutna till död ved samt vissa 

Norra Öland 
– en presentation inför Mykologiveckan 2017

Tommy Knutsson, Ulla-Britt Andersson & Mikael Jeppson

Mykologivecka

Sandtallskog i Östra Bödakustens Naturreservat. Foto 
Tommy Knutsson.
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mykorrhizasvampar. Karaktärsarter är gul flug-
svamp, lakritsmusseron och flera taggsvampar. 
Det mesta av denna naturtyp har försvunnit och 
omvandlats till lågproduktiv tallplantering men 
en hel del finns dock kvar inom naturreservaten 
Östra och Västra Bödakusten.

Kalktallskog
En karaktäristisk och unik skogstyp, kalktallsko-
gen, finns i tämligen rika mått i Bödas nordligare 
delar. Skogstypen förekommer främst på Got-
land, men är mycket ovanlig i resten av landet. 
Skogsbestånden är i de flesta fall starkt präglade 
av tidigare utmarksbete och är likaså starkt in-
fluerade av kalkrika jordarter. I dessa ört- och 
gräsrika tallskogar förekommer ängskovall, got-
landsmåra, strävlosta och en rikedom av orki-
déer som purpurknipprot och vit skogslilja. Här 
finns även flera sällsynta mykorrhizasvampar 
som svartgrön spindling, duvspindling, koppar-
spindling och brandmusseron samt en rikedom 
av rödskivlingar, vaxskivlingar, fingersvampar 
etc.

Barrblandskogar
Barrblandskogar med lövinslag är en samman-
fattande beskrivning av skogstyper som inom sig 
rymmer många olika trädslagsammansättningar 
och marktyper. De naturvärden man kan påvisa 
är oftast knutna till de medelålders och äldre 
bestånden, där en stor variation av såväl trädslag 
som åldrar finns kvar. Idegran, linnea och ögon-
pyrola är vanligt förekommande. Luckighet, 
lövinslag och tillgång på grov död ved, både som 

liggande och stående, späder på naturvärdena yt-
terligare. Fynd av rödlistade och signalerande la-
var görs nästan uteslutande på lövträd, oftast ek, 
men i den mån tillgång finns, även på till exem-
pel rönn och hassel. Barrblandskogar har stor ut-
bredning i Böda Ekopark och generellt innefattas 
skogstyper belägna i övergången mellan torrare/
fattigare, talldominerade och friskare/bördigare, 
grandominerade skogar. Bödaskogarna barrbland-
skogar visar genomgående en tendens att dela upp 
sig och strikt följa markförutsättningarna. Skogs-
bruket har inom många områden fått till följd att 
medelålders granbestånd nu försöker tränga bort 
den naturliga fördelningen av skogsträd, medan 
motsvarande åtgärder i talldominerade skogsty-
per görs för att främja tall. De finaste exemplen 
på barrblandskogar som ännu aldrig slutavverkats 
men däremot kontinuerligt plockhuggits och be-
tas, så kallad bondeskog, finns idag på privatägd 
skogsmark. Här finns ännu bestånd som kan ge 
en bild av hur denna skog såg ut. Fungan i dessa 
skogar är ännu mycket bristfälligt känd.

Granskog med ädellövinslag
Granskog med ädellövsinslag, så kallad ”gran-
lund”, är ytterligare en speciell skogstyp för 
Böda. Den förekommer bäst utbildad på mycket 
näringsrik, frisk mark där den naturligt har ett 
stort lövinslag av bland annat hassel, ek, ask och 
björk. Naturvärdena finns främst i den mycket 
speciella markflora med lundväxter som skogs-
bingel, sydlundarv, myska, mellanhäxört och 
skogskorn, som alla här har sin främsta utbred-

Mykologivecka

Stäppfingersvamp (Ramaria roellinii) vid Högby 
Fyr. Foto Tommy Knutsson. 

Granlund i Böda ekopark. Foto Tommy Knutsson.
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ning på Öland. Sentida undersökningar visar att 
det också bland kryptogamerna finns en lång rad 
arter beroende av skogstypen. Dessa är främst 
sällsynta lavar beroende av lövsinslaget i form 
av senvuxna ekar, ask, hassel samt andra lövträd. 
Fungan som via mykorrhiza är knuten till gra-
narna är ännu till stora delar okänd och kan, med 
tanke på den speciella skogstypen, mycket väl 
innefatta oväntade fynd.

Andelen främmande trädslag hög
Genom århundradena har många skogliga ex-
periment utförts inom Böda kronopark och 
dessa lämnar fortfarande spår inom många delar 
av området. Weymouthtallen kan i vissa delar 
uppträda invasivt och föryngringen av bok och 
olika ädelgranar ses överallt. Bok planterades in 
på 1860-talet och träden börjar nu i vissa om-
råden nå ansenliga dimensioner och även dra till 
sig sällsynta mykorrhizasvampar såsom spindel-
skivlingar och stora fingersvampar.

Al/björk-sumpskogar
Al/björk-sumpskogar utgör skogstyper med 
höga naturvärden ur många synvinklar. I Böda 
har hittills främst förekommit fynd av rödlistade 
lavar knutna till död ved samt rikligt med signal-
erande arter knutna till barken av klibbal och an-
dra lövträd. Naturtypen har i sin mer opåverkade 
utformning mycket lite areal kvar på Öland och 
alla partier som återstår hyser flera sällsynta och 
hotade organismer som till exempel dvärgbägar-
lav.

Lövängar och betade hagar
I Böda socken finns några av Ölands allra värde-
fullaste återstående lövängar och trädbevuxna 
hagar som fortfarande betas. Av lövängarna åter-
står ytterst få och några av de finaste finns inom 
byarna Enerum och Hunderum samt i Lindreser-
vatet. Några få är i stort sett intakta men de flesta 
har avverkats eller vuxit igen till mera slutna 
ädellövskogar. I dessa miljöer finns inslag av 
gammelträd av framför allt ask, lind och ek som 
hyser en lång rad hotade organismer. Här kan 
nämnas pälsticka, rosa lundlav, läderlappslav 
och kraterlav men mycket återstår fortfarande 
att upptäcka.

Gammelekar
I Böda socken finns flera viktiga förekomster av 
mycket gammal ek av hagmarkstyp. De har ofta 
ett stort grenverk, relativt låg höjd, djupsprickig 
bark och hyser alltid extremt höga naturvärden. 
En lång rad organismer är helt beroende av dessa 
gammelekar för sin överlevnad. Matt pricklav, 
gammelekslav och spiklavar, liksom svamparna 
saffransticka och kärnticka är bara några exem-
pel. Gammelekarna finns spridda i många olika 
naturtyper. En del står idag inne i slutna skogar, 
medan andra står i hagmarker, lövängar eller 
närmare bebyggelsen som vägkantsträd eller 
vårdträd.

Mykologivecka

Kastanjemusseron (Tricholoma stans) i Östra Bö-
dakustens naturreservat. Foto Mikael Jeppson.

Öländsk löväng. Foto Tommy Knutsson. 
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Alvarområden och kalktorrängar
Med begreppet alvar menas flacka hällmarker 
på kalkberggrund med ett mer eller mindre tunt 
jordtäcke. Vegetationstypen är ett resultat av 
mångtusenårig samexistens mellan människans 
brukande och de naturliga förutsättningarna.  På 
alvarens exponerade hed- och torrängsmiljöer 
finner vi organismer som anpassat sig till hår-
da livsbetingelse: torka, vind och stark sol. 
Här växer bland annat den endemiska ölands-
solvändan.  Flera orkidéarter förekommer däri-
bland t ex flugblomster, johannesnycklar och S:t 
Pers nycklar. Bland svamparna handlar det i al-
varvegetationen om röksvampar, stjälkröksvam-
par, jordstjärnor och äggsvampar men också om 

Strandområden
Framför allt längs östra kusten av ön finns 
öppna, flacka, torra och sandiga, betade strand-
områden. Vegetationen är tydligt zonerad från 
den yttersta strandens öppna sandytor, som via 
pionjärsamhällen övergår i en zon med ett tunt 
vegetationstäcke med inslag av bara sandfläckar. 
Detta växtsamhälle karaktäriseras av bland annat 
gul fetknopp, backtimjan, gulmåra, sandsvingel, 
fårsvingel och motsvaras närmast av det som 
växtekologer brukar beteckna som ”grå dyn”. 
Inåt från stranden ökar sedan vegetationens 
täckningsgrad successivt och man finner här en 
mosaik av såväl kalkrika torrängsartade som 
mera urlakade, hedartade vegetationstyper. Ofta 
finns tallar och enbuskar med i bilden som mer 
eller mindre spridda inslag. Kreatursbete, smärre 
sandtäkter och eventuellt slitage från somma-
rens badliv tycks vara av avgörande betydelse 
för de strandnära sandmarkernas kvaliteter. Vad 
gäller svampar finner man här flera jordstjärnor, 
stjälkröksvampar, stäppfingersvamp, stråbrosk-
skivling, hagvaxskivlingar, rödskivlingar och 
flera jordtungor.

Mykologivecka

Strandäng vid Munketorp. Foto Tommy Knutsson.
Grå stjälkröksvamp (Tulostoma kotlabae) vid 
Nyby orde. Foto Tommy Knutsson.

Betad strandäng vid Karseudd. Foto Tommy Knutsson. 
Dvärgjordstjärna (Geastrum schmidelii). Foto 
Jörgen Jeppson. 
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ett stort antal hattsvampar, exempelvis champin-
joner, fjällskivlingar, hättor, broskskivlingar, 
fingersvampar och hagvaxskivlingar, de sist-
nämnda oftast där jordlagret på kalkhällarna är 
något djupare. På de trädlösa alvaren bildar spin-
delskivlingar, fränskivlingar och trådskivlingar 
mykorrhiza med solvända. På norra Öland finns 
alvarvegetation främst på Västeralvaret, Lång-
alvaret och Mensalvaret och dessa områdens 
funga är mycket bristfälligt kända.

Lästips
Om du vill förbereda dig inför mykologiveckan 
kommer här några lästips:

Ekstam, U. & Forshed N. 2002. Svenska alvar-
marker. Historia och ekologi. Naturvårdsver-
ket förlag. ISBN 91-620-1222-3.

Gunnarsson, T. (red.) 2014. En guide till Ölands 
växtvärld. SBF-förlaget, Uppsala. ISBN 978-
91-980526-3-3.

Jeppson. M. & Knutsson. T. 2008. Hotspots 
för sällsynta svampar i Ölands sandstäpper 
och annan sandvegetation. Länsstyrelsen i 
Kalmar län. Länsstyrelsens meddelandeserie 
2008: 14. [http://www.lansstyrelsen.se/kal-
mar/SiteCollectionDocuments/Sv/publika-
tioner/Rapporter/2008/rapp0814.pdf].

Länsstyrelsen i Kalmar län 2001. Natur och kul-
tur på Öland. ISBN 91-973802-4-5.

Länsstyrelsen i Kalmar län – beskrivningar av 
naturreservat [http://www.lansstyrelsen.se/
Kalmar/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/
naturreservat/Pages/default.aspx] 

Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” 
[http://www.naturvardsverket.se/kartverk-
tyget-skyddad-natur].

Mykologivecka

Ölands Botaniska Förening

Tommy Knutsson
Ned. Västerstad 111
380 62 Mörbylånga
tommy.knutsson@telia.com

Ulla-Britt Andersson
Kummelvägen 12
386 92 Färjestaden
ullabritt.oland@gmail.com

Mikael Jeppson
Lilla Håjumsgatan 4
461 35 Trollhättan
jeppson@svampar.se

Vi hoppas på en givande Mykologivecka på norra Öland! 

Välkomna!
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Inbjudan till Mykologivecka 2017 på norra Öland

Ölands Botaniska Förening inbjuder till SMF:s mykologivecka. Vi bor enkelt på vandrarhem eller i 
stugor på Löttorps Camping på norra Öland, ca 70 km norr om Färjestaden. Tommy Knutsson och 
Mikael Jeppson kommer att hålla i kvällsgenomgångarna. Anmäl dig senast 2017-06-01 till ÖBF. 
Boende och mat bokar du själv senast 2017-06-30. 

Tid
Söndag 1 oktober
Ankomst och inkvartering på eftermiddagen. 
18.00  gemensam middag, därefter officiell invigning av Mykologivecka 2017.

Måndag 2 oktober – fredag 6 oktober
07.30-08.30  frukost
09.00 – 15.00 i fält
15.00 ca eftermiddagskaffe
17.00 middag
20.00 genomgång av dagens fynd

Lördag 7 oktober
07.30 – 08.30 frukost, därefter avslutning, städning och avresa

Plats
Löttorps Camping, Kesnäs fiskareväg 1, 387 73 Löttorp
www.lottorpscamping.se
Koordinat: WGS84: 57.181488, 17.055372; RT90: 6340184,1575602. 

Anmälan och deltagaravgift
Anmäl dig genom att skicka in anmälningsblanketten (eller mot-svarande uppgifter) till Ölands Bota-
niska Förening. Samtidigt sätter du in deltagaravgiften 1300:- på föreningens bankgiro  760-1834. 
Glöm inte att fylla i ditt namn i samband med inbetalningen. Anmälningsperiod 2017-04-15 – 2017-
06-01. Deltagarantalet är begränsat till ca 60 personer – ”först till kvarn”. Din anmälan blir registre-
rad och du erhåller din turordningsplats när deltagaravgiften kommit in på ÖBF:s konto. Vid eventu-
ellt återbud återbetalas deltagaravgiften om avbokning sker senast 2017-09-01.

Skicka din anmälan till: 
Ölands Botaniska Förening
Ulla-Britt Andersson
Kummelvägen 12
386 92 Färjestaden
e-post: ullabritt.oland@gmail.com

Mykologivecka
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Boende
Var och en bokar själv boende och mat direkt hos Löttorps Camping, senast 2017-06-30. Meddela 
Campingen om du har önskemål om specialkost. 
Ange att det handlar om Mykologiveckan för att få nedanstående priser. Var och en betalar själv till 
Löttorps Camping. Vid eventuellt återbud gäller Campingens avbokningsregler.

Priser
Vandrarhem (pris per person för hela Mykologiveckan)
Enkelrum:  1200:- (begränsad tillgång)
Del i dubbelrum:    960:-
Del i fyrbäddsrum:    720:-

Stuga (pris per stuga, hela Mykologiveckan)
3-bäddsstuga:  2420:-
4-bäddsstuga:  2640:-

Mat
Helpension hela Mykologiveckan: 1500:- (husmanskost; måltidsdryck ingår, öl och vin kan köpas till; 
lunchpaket att ta med i fält tillverkas av var och en från frukostbuffén).

Boka boende och mat hos Löttorps Camping senast 2017-06-30.
 
Tel. 0485-23270
info@lottorpscamping.se

Varmt välkomna till Öland!

Ölands Botaniska Förening
[http://xn--landsflora-dcb.se/]

Mykologivecka



10 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT  38:1 (2017)

Anmälan till Mykologivecka 2017

 Namn:

 Adress:

 Mobiltelefon:

 e-post:

Skicka anmälningsblankett eller motsvarande uppgifter till:

Ölands Botaniska Förening
Ulla-Britt Andersson
Kummelvägen 12
386 92 Färjestaden

e-post: ullabritt.oland@gmail.com

Deltagaravgiften 1300:- betalas till ÖBF:s bankgiro 760-1834 senast 2017-06-01. 

Mykologivecka
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Kurser

Naturvårdskurs 
- Svampar i ett förändrat landskap
Planer på en ny SMF-kurs om svampars roll i naturvården 
håller på att ta form. SMF anordnar kurser med fokus på 
naturvård och svampar där vi vill sammanföra forskare, 
naturvårdsbiologer, mykologer och andra intresserade 
för att diskutera den nuvarande statusen för olika arter 
samt olika idéer och konkreta exempel för hur hotade 
svampars levnadsbetingelser kan förbättras. 
På höstens kurs fokuserar vi på sambanden mellan svam-
parnas mångfald och vad som händer i marksvampssam-
hällen när deras livsmiljö förändras. Hur påverkas de 
ekologiska sambanden mellan svampar och kolflöden 
i marken och kan marksvampssamhället klara en stör-
ning? 
Denna typ av frågor belyser vi med föredrag från fors-
kare och tittar på konkreta exempel i fält. Under helgen 
kommer vi även att lära oss mer om naturvårdsintressanta 
arter och deras ekologi. 

Preliminärt planeras kursen hållas i Uppland 15-17/9 
2017 men alla delar har ännu inte fallit på plats. Låter 
det intressant? Skicka i så fall en intresseanmälan till 
Elisabet Ottosson i SMF-styrelsen [e.ottosson.work@
gmail.com] snarast, så kommer du att få mera informa-
tion. Håll även utkik på vår hemsida svampar.se eller 
Facebook-gruppen ”Svamp-klapp”.

Violgubbe (Gomphus clavatus). Västmanland, 
Viker, Näsmarkernas NR, 2008-09-13. Foto Mi-
kael Jeppson. 

Ramaria sp. Västmanland, Viker, Näsmarkernas NR, 2014-09-06 . Foto 
Mikael Jeppson. 
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Kurser

Pass opp på sopp!
SMF:s weekendkurs om soppar och andra svampar i ordningen Boletales

Under ett veckoslut bekantar vi oss med den nya släktindelningen av soppar och funderar lite kring  
matkultur kring soppar hos oss och på andra håll i världen. Kursen startar med en gemensam middag 
i Malmköping på fredag kväll (restaurang/pizzeria). På lördag går vi ut i fält på förmiddagen och 
ägnar sedan eftermiddagen och kvällen åt bestämningsarbete och föreläsningar. Har vi tur kan det 
bli lite provsmakning.  På söndagen gör vi en exkursion på förmiddagen och avslutar vid lunchtid. 
Kursen är förlagd till Malmköping i Södermanland, med fantastiska ekhagar och fina barrskogar i 
närheten. 
Kursledare: Helena Björnström, Patrick Björck, Mikael Jeppson plus eventuellt ytterligare någon. 

Tid:
fredag 8 september – söndag 10 september 2017

Plats:
Malmköpings värdshus; för bokning se nedan. Själva värdshuset (hotell och restaurang) är stängt 
under vår vistelse så vi disponerar rum och arbetslokal men har inte tillgång till restaurangen. 

Kursavgift och anmälan till kursen:
Anmäl dig till Mikael Jeppson [jeppson@svampar.se] senast 2017-07-20. Deltagaravgiften 600:- 
betalar du in till SMF:s bankgiro 5388-7733 samtidigt med din anmälan. Glöm inte skriva ditt namn 
och "Soppkurs" i meddelandefältet. Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt. 
Du erhåller din turordningsplats och en bekräftelse på din anmälan när deltagaravgiften är registrerad.  
Vid eventuellt återbud återbetalas kursavgiften om avbokning sker senast 2017-08-20.
 När du fått bekräftelse att du är antagen till kursen bokar du själv boendet. 

Boende:
Var och en bokar och betalar själv boende.
Malmköpings värdshus (enkel hotellstandard, 
fredag kväll – söndag morgon)
Rum: ca 350 – 550:-/rum/natt. Pris beroende på 
rumsstandard. 

Kontakta:
Malmköpings värdshus
Landsvägsgatan 29B
642 60 Malmköping
Telefon: 0766-235976 (Lotta)
https://malmkopingwardshus.com/

Vid eventuellt återbud gäller Värdshusets 
avbokningsregler. 
Om intresset för kursen blir stort kommer boen-
de även att bli aktuellt på Malmköpings Camp-
ing (rum och stugor). Mer info kommer i sam-
band med att du får bekräftelsen på din anmälan. 

Mat:
Betalas av var och en. Det finns gott om bra mat-
ställen i närheten av värdshuset för gemensam-
ma middagar. Ta med egen mat för frukostar och 
fältlunch.

Funderingar?
Om du funderar över något, hör av dig till Mikael 
(jeppson@svampar.se)

Välkomna till en spännande kurs!

Helena Björnström
Patrick Björck
Mikael Jeppson
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Kurser

Workshop
Identifiering av naturvårdsintressanta vedsvampar 
17-19  november 2017 i Göteborg

Vedsvampar, så som tickor och skinn är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av 
skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket 
i sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lätt-
identifierade, medan andra behöver mer noggrant bestämningsarbete. 
Under den här helgen kommer vi att fokusera på identifiering av naturvårdsintressanta tickor och 
vedsvampar, deras förväxlingsarter och några av de vanligare arterna. Vi kommer även att diskutera 
konceptet av naturvårdsarter, vad de indikerar och hur detta används i praktiken. Vi kommer att 
fokusera på makroskopiska karaktärer men även titta närmare på hur man mikroskoperar svår-
bestämda arter. Under helgen gör vi även kortare fältbesök – men ta gärna med dig eget material som 
du samlat under säsongen! 
Svampar är en artgrupp som har fått för lite utrymme i det nationella naturvårdsarbetet. En anled-
ning till detta är att det funnits kunskapsluckor om svampars biologi och ekologi, vilket försvårar 
arbetet med effektiva naturvårdsinsatser. Därför anordnar SMF kurser och workshops med fokus på 
naturvård och svampar där vi vill sammanföra forskare, naturvårdsbiologer, mykologer och andra 
intresserade för att diskutera den nuvarande statusen för olika arter samt olika idéer och konkreta 
exempel på hur hotade svampars levnadsbetingelser kan förbättras.

Nivå: Workshopen riktar sig till dig som har en del vana av bestämningsarbete och det är en fördel 
om du som vill mikroskopera dina egna kollekter tar med eget mikroskop. Om du inte har eget mik-
roskop så ange detta vid anmälan.

Upplägg: Helgen kommer att inledas med kort introduktion på fredag kväll, 17/11. Under lördag 
förmiddag gör vi en kort exkursion i Vitsippsdalen för diskussion om fältmetodik. Därefter ägnar 
vi lördag eftermiddag till söndag förmiddag åt identifieringsövningar. Kursen avslutas vid lunchtid 
söndagen den 19/11.

Kostnader: Kursavgift 600:-
Boende och måltider ordnas av kursdeltagaren själv. 

Plats: Institutionen för biologi och miljövetenskap, Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22 B, 413 19 
Göteborg.

Anmälan: Du anmäler dig så snart som möjligt genom att skicka ett mail till Elisabet Ottosson 
(e.ottosson.work@gmail.com) med kontaktuppgifter. Samtidigt skickar du din deltagaravgift till 
SMF:s bankgiro 5388-7733. Glöm inte att skriva ”Vedsvampsworkshop 2017” och ditt namn i med-
delandefältet när du betalar. Du erhåller din turordningsplats när inbetalningen registrerats på kontot. 
En bekräftelse på deltagande, liksom lite detaljer kring utrustning kommer att skickas ut i god tid före 
kursen. Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande.

Välkommen till Vedsvampsworkshop 2017!

Elisabeth Ottosson
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Svampexkursioner i Harz (Tyskland)
22 – 28 oktober 2017

Under en vecka i oktober 2017 är SMF-medlemmar välkomna till Wernigerode (Sachsen-Anhalt, 
Tyskland) för svamputflykter i ädellövskogar, bokskogar, naturbetesmarker och kalktorrängar i och 
kring Nationalpark Harz [http://www.nationalpark-harz.de/]. Vi blir guidade av personal från natio-
nalparken, lokala mykologer och Thomas Schultz som sedan många år har inventerat svamp i om-
rådet och driver en hemsida om svampar i Harz: [http://www.brockenpilz.info/]. På hans hemsida 
finns även en nedladdningsbar fynddatabas. Våra fynduppgifter under veckan i Harz kommer att 
rapporteras till fynddatabasen. SMF har hyrt en arbetslokal i Hasseröder Burghotell (Wernigerode) 
som står till vår disposition måndag – fredag. 

Tid
22 – 28 oktober 2017
Söndag 22/10: ankomst eftermiddag/inkvartering och start ca 19.00
Måndag 23/10 – fredag 27/10: exkursioner och bestämningsarbete
Lördag 28/10: avslutning vid frukost; utcheckning

Plats
Wernigerode, Harz, Sachsen-Anhalt, Tyskland. 

Anmälan
Skicka din anmälan till Mikael Jeppson [jeppson@svampar.se] senast den 30 maj 2017. Samtidigt 
betalar du in deltagaravgiften 700:-  på SMF:s bankgiro 5388-7733. Ange ”Tyskland” + ditt namn 
i meddelandefältet. Invänta bekräftelse på din anmälan och boka sedan omgående mat och logi. Du 
erhåller din turordningsplats när deltagaravgiften har registrerats på SMF:s konto. Deltagarantalet är 
begränsat till 20 personer så vänta inte för länge med din anmälan. 

     Slottet i Wernigerode.

SMF
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Boende (inkl. frukost och kvällsmat)
Boendet bokas och betalas av var och en själv di-
rekt till hotellet i Wernigerode – uppge boknings-
kod ”Brockenpilz”. Bokning kan göras på tyska 
eller engelska, senast 2017-06-30. I priset (per 
person/natt) ingår frukostbuffé (07.00–10.00) 
och kvällsmat (18.00–21.00), alkoholfria dryck-
er, öl och kaffe; likaså fri tillgång till Hotel-Fit-
ness-Center och WLAN/SKY mm. Erbju-andet 
gäller vid bokning senast 2017-06-30. Hotellets 
avbokningsregler gäller (Avbokning = Stornier-
ung). 

Dubbelrum
(2 pers): 75 €/pers/natt (150 €/rum/natt)
Enkelrum 
(begränsad tillgång): 90 €/pers/natt

Hasseröder Burghotel
Langer Stieg 62
D-38855 Wernigerode
Tel. +49(0)3943-51460
E-post:  info@hasseroeder-burghotel.de
Web:  www.hasseroeder-burghotel.de

Lunch
Frukost och kvällsmat ingår i rumspriset. Lunch kan köpas till på hotellet (Lunchpaket 8.50 €/dag; 
beställ i så fall själv i samband med bokning) eller köpas individuellt i affär (bröd, korv, ost etc efter 
eget tycke och smak). Vi kommer att äta lunch i fält.

Centrum av Wernigerode består av korsvirkeshus. Råd-
huset har anor från 1200-talet. 

SMF

En kalktorräng  strax öster om Wernigerode.
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Resa
Individuell resa till och från Wernigerode. I samband med exkursioner samåker vi i egna bilar. 
Nationalparksdirektionen ombesörjer körtillstånd i nationalparken. 

Bil 
Avstånd med bil ca 620 km Malmö – Wernigerode via Rødby – Puttgarten (färja www.scandlines.se); 
ca 600 km via Gedser – Warnemünde (färja www.scandlines.se); ca 660 km via Trelleborg – Sassnitz 
(färja www.stenaline.se). 

Tåg
Tågförbindelser till Wernigerode via Köpenhamn/Hamburg (www.deutschebahn.de). 
Flyg (avstånd från Wernigerode): Hamburg (283 km); Berlin (240 km); Hannover (132 km). 

Har du frågor, hör av dig till Mikael Jeppson (jeppson@svampar.se).

Välkommen till spännande svampaktiviteter i Wernigerode!

Mikael

SMF

En vidsträckt betesmark känd 
för sina vaxskivlingar och andra 
ängssvampar i Nationalpark 
Harz. 
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Guldkniven 2017
I samband med SMF:s Mykologihelg i mars 2017 utdelades årets Guldkniv för förtjänstfulla insatser 
för svensk mykologi. Utmärkelsen gick i år till två personer: Lars Lundberg (Östersund) och Elisa-
beth Bååth (Umeå). 
Lars har genom åren gjort omfattande insatser för kännedomen om svamparna i Härjedalen och Jämt-
land. Sina kunskaper har han spridit till allmänheten. 1977 var han initiativtagare till bildandet av 
Östersunds Mykologiska Förening och han var också drivande vid anordnandet av Nordisk Mykolo-
giska Kongress 1982 och SMF:s Mykologiveckor 1984 och 2006. 
Elisabeth har gjort ovärderliga insatser för att väcka intresse och sprida kunskap om svamp i Sverige. 
Hon är en glädjespridande svampinspiratör som generöst delar med sig av sin kunskap. Som svamp-
lektor vid Umeå universitet utvecklade och arrangerade hon från 1993 och fram till sin pensionering 
2012 två grundläggande och sex påbyggnadskurser om svamp på distans. Elisabeth är sedan många 
år aktiv i Svampkonsulenternas riksförbund och har examinerat cirka 300 svampkonsulenter. Hon är 
dessutom pionjär och eldsjäl vad gäller svampodling. 

Elisabeth Bååth mottar SMF:s Guldkniv  vid 
Mykologihelgen i Göteborg 4 – 5 mars 2017. 
Foto Elisabet Ottosson.

Lars Lundberg, mottagare av SMF:s Guldkniv 
2017. Foto Karin Kellström.

SMF
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Inbjudan till  Svampens Dag 
söndag den 3 september 2017

SMF

Svampens Dag är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan star-
ten 2008. Inför svampsäsongen 2017 hoppas vi på riktigt mycket svamp i våra skogar 
och att ni vill göra någon typ av arrangemang i samband med dagen. Det är en lärorik 
och intressant upplevelse för många och ett bra sätt att nå ut med till allmänheten. 
Alla föreningar och organisationer är välkomna att delta. Ni som vill vara med kon-
taktar Jeanette Södermark som är kontaktperson för Sveriges Mykologiska Förening, 
så får ni reklam för ert arrangemang på SMF:s hemsida www.svampar.se

Väl mött i svampskogen och på Svampens Dag 2017!

Jeanette Södermark
SMF:s styrelse
jeanette.sodermark@gmail.com

Fjällig bläcksvamp (Coprinus comatus). Foto Jörgen Jeppson. 
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SMF

Medlemsavgift 2017
Medlemsavgiften för 2017 är 325:- för medlemmar bosatta i Sverige (student 150:-, 
familjemedlem 50:-; medlemmar bosatta utomlands SEK 450:-). Om du inte redan 
betalat för 2017 – 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 inte är medlem, men som kanske skulle kunna tänka sig, uppmana honom/
henne att gå med. Medlemskapet betalar man enkelt via webbutiken på SMF:s hem-
sida [www.svampar.se] eller genom att sätta in pengar på SMF:s bankgiro 5388-7733. 
Från och med i år är Maj Thulin kassör och ansvarig för medlemsregistret. Kontrolle-
ra att vi har rätt adressuppgifter till dig (matrikel i SMT 2016: 4) och glöm inte att 
meddela adressändring till Maj (maj.thulin@gmail.com).  

Membership fee for 2017 for members living abroad: SEK 450:-
Membership can be obtained by credit card payment via [http://svampar.se/bli-
medlem/] or by paying to our bank account:

IBAN: SE6180000835190038262804
BIC/SWIFT: SWEDSESS

Membership includes four issues annually of Svensk Mykologisk Tidskrift, invitations 
to courses, lecture sessions, travels and field weeks.
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Pris endast 150:-/st

Nyhet!!!

Nu kan Du beställa alla tidigare utgåvor av 
Jordstjärnan,  Windahlia och Svensk Mykol-
ogisk Tidskrift (t o m 2014). Allt finns nu 
sammanställt på ett USB-minne eller som 
nedladdningsbar zip-fil. Där finns även en in-
dexerad sökfil där du på ett enkelt sätt söker 
igenom allt materal i en enda sökning! 
Därmed upphör försäljningen av tidigare ut-
givna CD-skivor med detta inne-håll.

Pris endast 200:-/st

Besök SMF:s web-shop!!!

Böcker

Ny uppdaterad och reviderad handbok 
om svampmikroskopering.

Pris: endast 150:-



Styrelse

Hjalmar Croneborg ordförande
Gammelgarn Mattsarve 504, 623 67 KATTHAMMARSVIK
070-6150575
hjalmar.croneborg@gmail.com

Elisabet Ottosson vice ordförande
e.ottosson.work@gmail.com

Maj Thulin kassör
Björkdalsgatan 15, 590 72 LJUNGSBRO
maj.thulin@gmail.com

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

Mikael Jeppson 
Lilla Håjumsgatan 4, 461 35 TROLLHÄTTAN
070-2218314
jeppson@svampar.se

Johan Nitare
Skolgatan 23A, 561 35 Huskvarna
036-141320
johan.nitare@skogsstyrelsen.se

Michael Krikorev
c/o Eneqvist
Ymsenvägen 13, 120 38 ÅRSTA
michael.krikorev@slu.se

Henrik Sundberg
Evolutionsbiologiskt centrum, 
Norbyvägen 18 D,  752 36 UPPSALA
henrik.sundberg@ebc.uu.se

Jeanette Södermark
Duvvägen 10, 861 34 TIMRÅ
060-157636
jeanette.sodermark@gmail.com

Revisorer

Inga-Lill Franzén
Hallandsgatan 24, 118 57 STOCKHOLM
08-6499020
ingalill_franzen@hotmail.com

Lars-Göran Hellsten
Havsörnsgatan 7, 6 tr 1503, 556 10 JÖNKÖPING
0390-30539
lg.hellsten@yahoo.se

Lars-Inge Hedlund suppleant
Västmyr 63, 686 96 ÖSTRA ÄMTEVIK
0613-20721, 073-0459903
larsinge56@gmail.com

Monica Svensson  suppleant
Östergatan 1A, 821 42 BOLLNÄS
0278-168 04, 070-3731631

Valberedning

Mattias Andersson sammankallande
Eva Lagerwalls väg 22, 756 43 UPPSALA
070-8477331
mattias@ssv1879.se

Magnus Källberg
Tränggatan 5, 582 28 LINKÖPING
013-105664
magnus@kaellberg.se

Elisabeth Bååth
Bjännsjö 705, 905 87 UMEÅ
073-6205300
elba0001@gmail.com

www.svampar.se
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