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Rapport från SMF:s Mykologihelg och 
årsmöte 2020 

 Mikael Jeppson

SMF:s Mykologihelg genomfördes 7 – 8 mars 
på Västerbacken Hotell & Konferens i Holm-
sund utanför Umeå. De 23 personer som deltog i 
arrangemanget fick bland höra intressanta före-
drag på temat tajgans svampar av Helena Björn-
ström och Jon Andersson. Vidare höll Hjalmar 
Croneborg ett föredrag om svampar i alpina 
miljöer och Ove E. Eriksson redogjorde för sitt 
arbete med ascomyceter på kärlväxter. Irene 
Andersson bidrog med en spännande bildka-
valkad, Henrik Sundberg berättade om tall-
tuvskivling och Elisabet Bååth höll ett föredrag 
om svamp-odling. Dessutom berättade Katarina 
Stenman om herbarium UME vid Institutionen 
för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid 
Umeå universitet. Med anledning av förenin-

gens 40-årsjubileum visade Mikael Jeppson 
några historiska bilder från Femsjö där förenin-
gen bildades 1979 och berättade lite om förenin-
gens utveckling genom åren. I samband med 
Mykologihelgen lanserades också föreningens 
nya hemsida på www.svampar.se. Diana Mis-
cevic, Michael Krikorev och Mattias Sonemar 
hade ett hårt jobb under helgen för att få allt på 
plats.  Gå gärna in och titta på resultatet!
Under Mykologihelgen premiärvisades den fina 
filmen Tajgans vedsvampar av Jacob Wallin. Fil-
men finns nu också tillgänglig på internet på ad-
ressen [https://vimeo.com/363194996]. 
Guldkniven utdelades i år till Gillis Aronsson för 
sina värdefulla bidrag till svensk mykologi. 
Så här lyder styrelsens motivering: 
Årets Guldkniv tilldelas Gillis Aronsson för 
mångårigt aktivt och progressivt naturvårdsar-
bete där svamparna hela tiden varit i fokus. Han 

Hjalmar Croneborg tackar Helena Björnström för ett 
trevligt föredrag.

Ove E. Eriks-
son berätta-
de om asco-
myceter på 
kärlväxter.
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har genom åren föredömligt noggrant rapporte-
rat alla sina fynd på Artportalen och genomfört 
otaliga naturinventeringar, främst i Upplands 
rika kalkbarrskogar. Dessa utförliga ”mönster-
artportalsrapporter”, ofta med flera bilder på 
växtplats, makroskopiska och mikroskopiska 
karaktärer samt förklaring och avgränsning mot 
förväxlingsarter, har han ökat förståelsen för vad 
som faktiskt krävs för att göra en artbestämning 
av svamp. Genom arbetet med Naturvårdsver-
kets åtgärdsprogram för violgubbe har han satt 

svamparna på den svenska naturvårdskartan. 
Tillsammans med Thomas Hallingbäck skrev 
Gillis "Ekologisk katalog över storsvampar", 
en skrift som under många år var varje svensk 
mykologs följeslagare både i fält och hemma vid 
bestämningsbordet. "Ekologisk katalog" och har 
spelat en avgörande roll i utvecklingen av den 
mykologiska kunskapen i Sverige och den lever 
nu vidare i digital form till stor nytta för fram-
tida mykologer och naturvårdare". 

På lördag eftermiddag hölls föreningens 
årsmöte. Styrelse och andra funktionärer som 
valdes för 2020 framgår av bakre pärmens in-
sida. Ett stort tack till föreningens avgående 
kassör, Ingrid Högberg, framfördes av Hjalmar 
Croneborg. Vår nya kassör, Eva Lundell, som är 
bosatt i Bohuslän och tyvärr inte hade möjlighet 
att delta i aktiviteterna i Umeå, hälsades varmt 
välkommen. 

Styrelsen vill tacka alla arrangörer i Umeå, alla 
fördragshållare och alla deltagare för en trevlig 
och givande helg.

Styrelsen

Guldkniven gick i år till Gillis Aronsson, som inte hade 
tillfälle att närvara i Umeå.

SMF:s ordförande Hjalmar Croneborg avtackar den 
avgående kassören Ingrid Högberg.

SMF:s Guldkniv delades ut för 14:e gången. 


