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Äntligen är det Västerbottenskustens tur att få 
arrangera Mykologiveckan. Vi i Björksoppens 
svampförening har fått i uppdrag av SMF att ar-
rangera Mykologiveckan 2023 från den 27 au-
gusti till den 2 september 2023.  Deltagare får 
möjlighet att komma till Umeå och uppleva vår 
natur med alla de spännande svampar som dyker 
upp här vid sensommar och höst.

Mykologiveckan 2023 erbjuder ett varierat ut-
bud med miljöer, naturtyper och biotoper typ-
iska för Västerbottens kustland. Självklart åter-

senvuxna tallskogar med korktaggsvampar och 
musseroner, samt bevarad landhöjningsskog. 
Men exkursionsmålen innehåller även lummiga 
triviallövsmiljöer, myrmarker och näringsrik 

ascomyceter har hittats genom åren. Möjlighet-

en kommer också att erbjudas för dem som är 
intresserade, att åka på något längre dagsturer 

och rödlistade svampar, typiska för taigan blir 
vanligare.

något intressant för alla mykologer och svamp-
intresserade, oavsett om det som lockar mest är 
att få känna doften av goliatmusseron, att foto-
grafera ascomyceter, att leta vedsvampar under 
gran- och tallågor eller kanske bara att se hur skog 
och natur i Västerbotten liknar och skiljer sig från 
andra delar av Sverige. Det är självklart svårt att 
utlova säkra kort om nästa års svampsäsong, men 
med ett stort urval av exkursionslokaler säkrar vi 
upp oss så gott vi kan. Vi hoppas också att vi 
med alla exkursioner under veckan bidrar till en 
bättre kartläggning av svampar i Västerbotten.  

Fig. 1. En barrskogsmiljö i närheten av Umeå. Foto Erik Persson.
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Trots en lång tradition av svamplära och mykolo-
gi på Umeå universitet vet vi att det fortfarande 

speciellt i vissa miljöer, där antalet undersöknin-
gar och inventeringar riktade mot svampar fort-
farande är väldigt lågt. Vi hoppas därför att den 
insamlade datan från mykologiveckan kan bidra 
till att öka kunskaperna om svamparna i dessa 
miljöer för framtida forskning och bättre kun-
skap om vår natur.

Förläggningen som mykologiveckan 2023 ut-
går ifrån ligger naturnära vid Umeå, i sydöstra 
Västerbottens kustland. Deltagare erbjuds möj-
lighet att själva välja logi ur ett stort utbud av 
boendeformer i olika standard och prisklass. 
Mer detaljerad information om förläggning, logi 
och veckans innehåll kommer i samband med 
inbjudan till Mykologiveckan i första numret av 
SMT 2023.

Sverige men även att hitta svampar som inte tidi-
gare noterats i Västerbotten. Vi ser fram emot att 

Vi i Björksoppen hoppas att det låter spännande 
och att vi ses i Umeå 2023.

). Foto Andreas Estensen.

Tricholoma roseoacerbum). Foto 
Irene Andersson. 


