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Program
Maj - december 2018

Generell samlingstid på lördagar är kl 10.00 och måndagar kl 18.00

Här kommer programmet för vår, sommar och höst 2018. Målen kan änd ras och exkur-
sioner ställas in. Senaste informationen finns alltid på hemsidan:
www.puggehatten.se

Det går också att höra av sig till respektive exkursionsansvarig för besked.
Puggehattens programkommitté består av följande personer;
Nils-Otto Nilsson  0703-82 50 04 Yui Chomphunut Haglund  0707-30 28 45
Jan Svensson   0708-87 25 23 Tony Svensson   0703-02 54 74 
Mats Karlsson   0738-51 51 43

Välkomna att följa med på våra exkursioner ut i svampmarkerna.
Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder.

Observera att det är upp till deltagarna att dagen före exkursion kontrollera föreningens 
webbplats och  Facebook eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål 
och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Vår, sommar och höst 2018

Lördag  12 maj Klagshamns udde. Kalkrik mark. Vi siktar på murklor. Rund topp-
murkla och även den sällsynta hättmurkla är funna här.
Samling vid Västra Klagstorps kyrka.
Ansvarig är Mats Karlsson 073-851 51 43.

Tisdag 22 maj, Den biologiska mångfaldens dag
Utarmandet av den biologiska mångfalden är en av vår tids viktigaste frågor och den 
förtjänar mycket mer uppmärksamhet.
Följ Biologiska mångfaldens dag 22/5 på Facebook
Läs mer på www.BioMfDag.se

Lördag  28 juli,  Vinslövsravinen. Ädellövskog utmed Vinneå. Samling vid Vinslövs 
kyrka, kl. 10.00. 
Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 070-382 50 04.

Lördag 4 augusti, Dalsberg. Biotopskyddsområde och nyckelbiotoper på Bjärehalvön. 
Samling vid Förslövs kyrka, kl. 10.00.
Ansvarig: Dicte Helmersson 070-659 22 24.
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Måndag 6 augusti,  Sankt Lars-parken i Lund. Parker med gamla ädellövträd brukar 
kunna bjuda på intressanta arter. Vi hoppas på tidiga kremlor och soppar. Samling vid 
Sankt Lars väg 90, den stora parkeringsplatsen vid LVM-hem Lunden, kl. 18.00. Obs! 
kan behövas P-avgift eller P-skiva.
Ansvarig: Helena Lindgren 076-211 11 43.

Lördag 11 augusti, Trollenäs slott. Parkmiljö med gamla ädellövträd kring slottet som lig-
ger utmed väg 17 väster om Eslöv. Samling vid parkeringen till Trollenäs slott, kl. 10.00.
Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 070-382 50 04.

Måndag 13 augusti, Alnarpsparken. Återkommande lokal som brukar kunna bjuda 
på en del fina fynd. Samling vid Alnarp, parkering nr 3, kl. 18.00. Obs! P-skiva behövs. 
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

Lördag 18 augusti, Vanås slott.  Ekhagar med grova träd och gammal ek- och bokskog 
kring slottet. Samling vid parkeringen på Vanås slott, väster om Knislinge, kl. 10.00. 
Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43.

Måndag 20 augusti, Kulturens Östarp. Skåne har fått sitt andra kulturreservat. Här 
finns bl.a. torra sandmarker och andra odlingsmarker samt ädellövskog. Samling: Ever-
löv kyrka, kl. 18.00. 
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

Lördag 25 augusti, Haralds ängar naturreservat. Trädklädd betesmark och slåtteräng 
med rik flora. Samling vid Förslövs kyrka, kl. 10.00. 
Ansvarig: Lisbeth Gustavsson 0431–16047.

Måndag 27 augusti, Abullahagen naturreservat. Gammal naturbetesmark. Samling 
vid Västra Sallerups kyrka, kl. 18.00. 
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

Lördag 1 september, Vombs fure. Matsvampsexkursion till skogarna kring Vombsjön. 
Samling vid Vomb kyrka, kl. 10.00. 
Ansvariga: Yui Haglund 070-730 28 45, Anders Dahl 070-936 66 63

Söndag 2 september, Svampens Dag. Flera arrangemang ordnas runt om i Skåne. Mer 
information kommer på vår webbsida under augusti månad och i nästa nummer.

Måndag 3 sept – söndag 9 september, Sveriges Mykologiska Förenings mykologivecka 
i Dalarna.

Lördag 8 september, Bioblitz i Dalby Söderskog. Med tillstånd från länsstyrelsen 
försöker vi denna dag registrera artfynd från alla tänkbara organismgrupper. Förhop-
pningsvis kommer vi även få understöd av danska mykologer. Samling: Parkeringen vid 
Dalby Söderskog, kl. 10.00. 
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

http://www.svampe.dk
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Lördag 15 september, Grytåsa strövområde. Gammalt skogsbete i Örkelljunga som 
lokalt kallas Möllers skog. Numera förvaltar stiftelsen Skånska Landskap området. Sam-
ling vid Rya kyrka i Eket, kl. 10.00.
Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23.

Lördag 22 september, Vasasjön, Klippan. Ädellövskog kring Vasasjön. Samling vid 
Gråmanstorp kyrka, NV om Klippan, kl. 10.00.
Ansvariga: Thilan Sameera 073-64 89 542, Jan Svensson 070-887 25 23.

Lördag 29 september, Liderna, Söderåsen. Denna dag har vi fokus på att samla in 
svamp till utställningen på Fredriksdal som återöppnar på söndagen. Samling vid 
Kågeröds kyrka, kl. 10.00.
Ansvarig: Mats Karlsson 073-851 51 43.

Fredag 5 - Söndag 7 oktober, inventeringshelg i Fyledalen. Mer information kommer 
att finnas på vår webbsida <puggehatten.se> och i kommande nummer av Puggehat-
ten. Du kan redan nu anmäla dig via epost till föreningens adress <info@puggehatten.
se>. Tala om ifall du vill ha enkelrum och matönskemål. Välkommen!

Lördag 13 oktober, Bornholm. Vi besöker Svampevennerne på Bornholm. Föranmälan 
senast 6/10. Räkna med en heldag; vi är tillbaka ca kl. 18. Samling: Ystad färjeläge kl 
08.00. Obs. tiden! 
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

Lördag 20 oktober,  Södra Åsum. Ravinbrant med ädellövskog. Samling vid Södra 
Åsums kyrka, kl. 10.00. 
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

Lör 27 okt – Flintabacken. Tallskog på sandmark i nära anslutning till Åhus samhälle. 
Samling på torget vid Åhus kyrka, kl. 10.00.
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

Lördag 3 november, Siggaboda naturreservat. Gammal naturskog av bok och gran som 
drabbades hårt av stormarna Gudrun och Per. Samling vid Örkeneds kyrka i Lönsboda. 
Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 070-382 50 04.

Lördag 17 november, Rinkaby skjutfält. Sandiga gräsmarker som fungerar som militärt 
övningsfält, men också har höga biologiska värden. Vid eventuellt tillträdesförbud under 
dagen väljer vi istället en annan närliggande lokal. Samling vid Rinkaby kyrka, kl. 10.00.
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

Lördag 8 december, Onslunda sten naturreservat. Nytt reservat med betespräglad 
bokskog och gott om död ved. Samling vid Sankt Olofs kyrka.
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

http://www.svampe.dkhttp://www.svampe.dk
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Dicte har ordet
Många törstar efter svampkunskap

”Kantarell och karljohan är de enda vilda matsvampar som jag är helt säker på – nu vill jag gärna 
lära mig fler.” Detta är en replik som jag ofta hör från deltagare på mina svampkurser för nybör-
jare. Ibland visar det sig dock att svampkännedomen inte ens når upp till dessa två arter. Håller 
jag upp en gallsopp och frågar om någon vet vad det är så kan svaret bli: ”Ja, det är en karljohan”! 

Många törstar efter mer kunskap om svamp. Jag tycker att det märks att svampintresset har ökat 
i Sverige på senare år. Kanske beror det på ett ökat miljömedvetande och matintresse? Många vill 
också lära mer om ”närplockade” vildväxande ingredienser, däribland svamp, till sina kulinariska 
övningar i köket.

Hur gör man då om man vill lära sig mer om svamp? Att skaffa sig en bra och ny svampbok är ett 
steg på vägen. Råd, tips och hjälp med artbestämning kan man också få via webbsajter, exempel-
vis Svampguiden.com, och sociala medier, såsom Facebookgruppen Svamp-klapp, som snabbt 
blivit Sveriges största svampforum. Varje år arrangeras också flera svamputställningar med kun-
niga svampexperter, bland annat den välbesökta utställningen på Fredriksdals friluftsmuseum i 
Helsingborg. 

Helt oslagbart är förstås svampinlärning ute i naturen, där man kan se svamparna i sin naturliga 
miljö – och plocka, känna, lukta och (i vissa fall) smaka på dem. Puggehattens svampexkursioner, 
där deltagarna hjälps åt med artbestämningen, är ett utmärkt sätt att upptäcka och lära sig mer 
om alla slags svampar i den skånska naturen. Svampkurser med mer systematisk inlärning under 
ledning av en svampkunnig person ordnas av bland annat naturskyddsföreningar, studieförbund 
eller privata aktörer. 

Själv tillhör jag skaran svampkonsulenter som utbildats vid Umeå universitet. Jag är medlem i 
Svampkonsulenternas Riksförbund, SKR. En viktig uppgift för oss är att sprida information om 
matsvamp och förväxlingssvampar – och många svampkonsulenter håller svampkurser, exkur-
sioner och utställningar för allmänheten. 

Svampkonsulentutbildningen finns inte längre kvar i Umeå. Hösten 2017 startade Sveriges lant-
bruksuniversitet, SLU, i Uppsala pilotkursen ”Svampkunskap – en introduktion till mykologi” i 
sam arbete med SKR. I år har introduktionskursen, på 7,5 hp, blivit en ordinarie fristående kurs. 
Det kom cirka 600 ansökningar till kursens 30 platser! I höst startar även påbyggnadskursen 
”Svampkunskap – fortsättningskurs i mykologi, 7,5 hp” vid  SLU i Uppsala. Kravet för att bli 
svampkonsulent blir genomgången ”Svampkunskap – en introduktion till mykologi” komplet-
terad med en påbyggnadskurs med bl.a. artkunskap och pedagogik, som nu planeras av SKR. Fler 
högskolor hakar på ett ökat svampintresse: På Högskolan i Kristianstad ges i höst en fristående 7,5 
hp-kurs i svampkunskap. Förtur på kursen har studenter på Landskapsvetarprogrammet och vissa 
inriktningar av Biologprogrammet.

Svampkonsulent Dicte Helmersson, Ängelholm
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Man ska inte gå över ån efter svamp
Erfarenheter och beskrivningar av svamp med anknytning till vatten

Text och bild: Susanne Hernqvist

Under senvår och försommar kan det vara 
givande att ge sig ut för att leta svampar 
som har anknytning till vatten. Mindre 
vattensamlingar och bäckar brukar en-
ligt min erfarenhet ge bäst utdelning. Vid 
försommartorka är det dessutom kanske 
enda möjligheten att hitta svamp över-
huvudtaget, åtminstone sådana som är 
vackra och i skick att fotografera. Höga 
gummistövlar eller åtminstone vattentäta 
kängor är att rekommendera. 
       Här kommer beskrivningar av några av 
de vanligaste arterna och var man lättast 
hittar dem. När jag i Boråstrakten har le-
tat efter de vanligaste av dessa arter har jag 
nästan alltid funnit en eller flera av dem. 

De flesta av dem är högst troligt under-
rapporterade så ta er gärna en tur och sök 
efter svamp i eller intill olika vattendrag. 
Det är både spännande och intressant.
     Glöm sen inte att rapportera på Art-
portalen.

Klubbmurkling, Mitrula paludosa
Vi börjar med klubbmurklingen som nog 
är den vanligaste och mest uppmärksam-
made arten. Från senvår till försommar 
har man chans att hitta denna lilla vackra 
svamp på multnande växtdelar och pin-
nar i diken, kärr eller i bäckar där vattnet 
flyter lugnt. Som de flesta svampar har 
klubbmurklingen en viktig roll i naturens 

Klubbmurkling, Mitrula paludosa
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kretslopp. Den hjälper till att bryta ner 
växtdelar så att andra växter kan leva av 
materialet.  
    Elias Fries beskrev klubbmurklin-
gen i sin Systema Mycologica 1821 och 
gav den namnet Mitrula paludosa vilket 
alltså än idag är det allmänt accepterade 
vetenskapliga namnet även om andra 
mykologer gjort försök att placera arten 
i andra släkten. Det var Fries själv som 
etablerade släktet Mitrula  och han gjorde 
klubbmurkling till typarten för detta släk-
te. Prefixet Mitr refererar till en spets, lock 
eller huvudbonad medan paludosa kom-
mer av träsk eller mosse.
     Klubbmurklingen är en Ascomycet 
(spor säckssvamp) och det är det gula hu-
vudet som är den fertila delen. Ur detta 
skjuts sporerna ut och sprids sedan genom 
att följa med luftströmmar vilket är mycket 
effektivt.
        Det finns 12 rapporterade fynd i Skåne 
av klubbmurklingen på Artportalen.
Beskrivning:
Fruktkroppen är precis som namnet anty-
der klubbformad. Huvudet, eller mer kor-
rekt hymeniet, är normalt klubblikt eller 

äggformat men det händer att det antar 
andra former som t.ex hjärtform. Färgen 
varierar från ljust gult till gulorange.  Fo-
ten är vit eller nästan genomskinlig.

Bäckmurkling, Vibrissea truncorum
Vi fortsätter med den inte lika vanliga 
bäckmurklingen. Den hittas i mer ström-
mande vatten än klubbmurklingen och 
troligen hjälper vattnet till med sporsprid-
ningen. Bäckmurklingen är en vedsvamp 
som är extremt fuktighetsberoende och 
växer därför vanligen under vatten, helt 
eller delvis. Man hittar den på  grenar av 
lövträd som fallit ner i vattnet. Indikator-
värdet för höga naturvärden är troligen 
stort då arten behöver ha rinnande, syre-
rikt vatten för sin överlevnad. 
      Det finns tre rapporterade fynd av bäck-
murkling i Skåne.   
Beskrivning:
Fruktkropparna är långt skaftade och har 
en gul eller orange mössa som är upp till 
5 mm bred. Den ca 1 cm höga foten är  vit, 
men mörknar med åldern och är delvis 
täckt med korta svarta hår. 

Bäckmurkling, Vibressea truncorum
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Bäckspik, Cudoniella clavus
Bäckspik är en oansenlig liten svamp 
som brukar kunna hittas i liknande mil-
jöer som bäckmurklingen. Arten växer 
på pinnar av lövträd i bäckar och åar, 
ofta helt nedsänkt i vattnet. Den upp-
ges ibland som tämligen sällsynt men 
mer troligt är nog att den är relativt för-
bisedd.  Den är knappast något man får 
syn på utan att aktivt söka efter den ge-
nom att lyfta upp grenar som fallit ned 
i bäck- och åflöden. Färgen är ju inte 
heller så uppseendeväckande som hos 
de föregående nämnda arterna. Liksom 
bäckmurklingen bör den vara en god in-
dikator på höga naturvärden genom att 
även den behöver ha rinnande, syrerikt 
vatten för att överleva. 
     Sju fynd av arten är rapporterade på 
Artportalen från Skåne.
Beskrivning:
Svampens fruktkroppar är 3-10 mm bre-
da, vattnigt gråvita, välvda och försedda 
med ett par centimeter långa skaft som 
ofta är utvidgade vid basen.
      Framsidan på Puggehatten visar fyra 
fruktkroppar av bäckspik Cudoniella clavus.

Cudoniella tenuispora 
Arten tillhör samma släkte som bäckspik 
men har inget svenskt namn. Den verkar 
vara sällsynt i hela sitt utbredningsom-
råde och det är inte helt enkelt att hitta 
information om den. Enligt uppgift kan 
den hittas på smågrenar eller träbitar 
i rent vatten såsom källor, strömmar, 
dammar och diken. Mitt fynd gjordes 
på en skuggig fuktig plats nedanför en 
klippvägg där vatten sipprade ner och 
bildade en liten vattensamling. Inga rap-
porter av arten finns rapporterade på 
Artportalen för Skåne.
Beskrivning:
Fruktkroppen är 1-3 i diameter. Som 
ung är den strutformad men senare blir 
hatten mer tillplattat utbredd och kan få 
hjärnlika vindlingar. Färgen är  smutsig 
vit till gulaktig eller ockrafärgad lite 
kornig, övre del avkortad, Köttet är vitt 
till vitgult och har en broskliknande 
konsistens. Foten är kort, tjock och 
hårig.

Bäckspik, Cudoniella clavus Cudoniella tenuispora



10

Puggehatten 30 (3) 2017

Coprinus aquatilis 
Denna lilla bläcksvamp har inget 
svenskt namn men vattenbläcksvamp 
kunde kanske varit passande. Jag hit-
tade den försommaren 2016 i en lite 
bäck i Mollungens bokskog, Herr-
ljunga kommun. Ett ungt exemplar 
växte på en tunn gren som låg just över 
vattenytan och ett andra äldre exemp-
lar hittade jag flytande upp och ner i 
vatt net. I en Facebookgrupp fick jag 
tips från en norsk vän att det kunde 
vara C. aquatilis och att jag skulle skic-
ka den till Öyvind Weholt för mikro-

skopering vilket jag också gjorde. Han 
bekräftade bestämningen och troligen 
är detta det första dokumenterade fyn-
det för Sverige.
Beskrivning:
Hatten är brungul, finluden, tunn, 
bräcklig och nästintill genomskinlig. 
Formen är   klocklik och hattytan är 
fårad eller plisserad nästan till hattens 
mitt. Skivorna är medelglesa, vidvux-
na. De är först brunaktiga men med 
tiden alltmer svartnande. Foten är 
slank,   jämntjock och ihålig, vitaktig 
och finluden.

Näckskål, Pachyella babingtonii
Näckskål är en lite skålsvamp som jag 
ett flertal gånger hittat i bäckar och 
mindre åar på såväl tunnare grenar 
som mindre lågor. Ibland har de varit 
helt nedsänkta i vatten andra gånger 
strax ovan vattenytan. Någon gång 
endast ensamma men oftast i större 
grupper och på flera platser i samma 
vattensystem. Morfologiskt skiljer sig 
mina fynd åt ganska mycket både vad 
det gäller färg och form men det ver-
kar vara som det ska.
      Fyra fynd från Skåne av näckskål 
finns rapporterade på Artportalen.

Beskrivning: Fruktkroppen kan bli 
upp till 1 cm men är vanligen mind-
re. Den är lätt skålformad, platt eller 
linsformad och sitter vidhäftad mot 
substratet. Insidan kal, ojämn och 
ofta skrynklig eller räfflad och van-
ligtvis glänsande. Färgen är variabel 
och kan vara gulbrun, brun, mörk-
brun, grågrön eller gulgrön.  Köttet är 
genom skinligt och gelatinöst.

Coprinus aquatilis, har ännu inget 
svenskt namn. Vattenbläcksvamp skulle 
säkert passa.
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När man ska bestämma en myxomycet 
finns det ofta en hel del varieteter att välja 
på. En art som jag tittat närmare på, jord-
spott Mucilago crustacea, har varit in delade 
i 15 varieteter. Har alla varieteter nu slagits 
samman till en art?
Numera har en varietet gått över i ett annat 
släkte medan de andra 14 varieteterna är 
sammanslagna till en art, Mucilago crusta-
cea vilket så klart är praktiskt. 
Jag har pratat med Uno Eliasson om detta 
och han säger:
      ”Vill man, så kan man använda och kalla 
sina fynd för någon av de tidigare varie-
teterna, det är faktiskt upp till var och en. 
Oftast är det enbart spormåttet som avgör 

om man skall kalla det en varietet eller inte.”
      Vidare säger Uno:
    ”När man kontrollerar många kollekt av 
Mucilago crustacea  så ser man att spormåt-
ten  överlappar varandra och då borde man 
slå ihop dem till en art”
     Det tycker jag är bra. Mucilago crustacea 
kan i vissa områden och under vissa tider 
uppträda i massförekomst. När Puggehat-
ten hade sin inventeringshelg hösten 2017 
och bodde på Sövde Äventyrscamp växte 
mycket Mucilago crustacea i gräset utan-
för vårt boende och samlingslokal. Jag tog 
kollekt och trots att de blev liggande tills i 
mitten av mars 2018 kunde jag artbestäm-
ma till kollektet till jordspott.

En Myxomycet
Text och foto: Jan Svensson

 Foto nedan: Jordspott Mucilago crustacea, på Sövde Äventyrscamp
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Artbeskrivning:
Klass: Myxogastria
Ordning: Physarales
Familj: Didymiaceae
Släkte: Mucilago, 
Art: Jordspott Mucilago crustacea - F. H. 
Wigg.
Mucilago crustacea är egentligen rätt 
lätta att känna igen, förväxlingsarter 
skulle kunna vara Fuligo candida en vit/
grå varie tet av det vanliga Trollsmöret 
Fuligo septica och Stubbsmet Brefeldia 
maxima men dessa båda arter har mjuka 
skum liknande stoftaktiga mogna frukt-
kroppar medan Mucilagons fruktkropp, 
aethalia är hårdare och skrovligare då 
den har en hög halt av kalkinslag.  Den 
går nästan uteslutande på kalkhaltiga 

marker och fruktkroppen/aethalian är  
lätt sönderfallande och lite utdragen 
lök/spolformig, ofta på sammanflätade 
grässtrån, döda löv, levande och döda 
örter. Utsidan är ett gråvitt “skal” och 
innanmätet är en svart spormassa. Plas-
modiet är grädd vitt eller gult.

Jordspott Mucilago crustacea, mikroskopbild av kollektet från Sövde. Sporer 8,8 - 13,2 µm
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Ett roligt fynd, ytterligare en myxomycet
Text och foto: Jan Svensson

Vid ett besök hos Puggehattens ord-
förande, Sigvard Svensson, på Biologiska 
institutionen frågade han mig om jag ville 
ta hand om och kolla upp en del kollekt 
av myxomyceter som lämnats till honom 
genom åren. Jag tog med dem hem och 
gick igenom dem. En del klarade jag inte 
av att artbestämma utan skickade kollek-
ten till Uno Eliasson, Professor emeritus 
vid institutionen för biologi och mil-
jövetenskap i Göteborg, en auktoritet i 
ämnet myxo myceter. Några kollekt hade 
hamnat i “fel” låda och efter ytterligare 
några vec kor började ett nytt detektivar-
bete med att försöka artbestämma dessa.  
Det gick bra med alla arterna utom en 
som jag inte fick någon ordning på. Den 
skiljde sig markant mikroskopiskt mot 

alla övriga arter jag kände till. Jag hittade 
inga kapillitiumtrådar i sporangiet/frukt-
kroppen bara en svart massa, en spor-
massa. Sporerna hade en så karakteristisk 
form och kraftiga “åsar” och ornament så 
den borde inte vara svårbestämd.  Tyvärr 
så hittade jag inget som stämde med det-
ta fynd ändå har jag 10 bra myxomycet-
böcker. Jag försökte att googla mig till 
något men inte det heller fungerade. Jag 
la ut bilder på fyndet både på de nu rätt 
torra fruktkropparna och mikroskop-
bilder på ett forum på Facebook. Även en 
myxomycetvän från Norge, Edvin Johan-
nesen vid Oslos universitet och lärjunge 
till Uno, fick bildmateria let. Han kom med 
ett häpnadsväckande förslag. När jag kol-
lade upp hans förslag på nätet så verkade 

 Foto nedan: Craterium muscorum och det är det första noterade fyndet i Norden
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det stämma alldeles utmärkt. För att vara 
på den säkra sidan sände jag honom en 
del av kollektet och visst, det visade sig 
stämma. Arten heter Craterium musco-
rum och det är det första noterade fyndet 
i Norden. Närmaste fyndplats är annars 
Balticum med ett fynd.  Fyndet jag tittat 
på är gjort av Johanna Yourstone, 2016-
10-17, Mölleröds Kungsgård, Hässleholm 
i samband med en Kryptogaminventer-
ing (slutprojekts inventering) en kurs vid 
Lunds Universitet.  
     Kommer jag att åka dit och leta, vad 
tror ni?

Craterium muscorum mikroskopbild, sporer 
11,2 - 13,0 µm

Sedan sist
Olseröd sommarby 20 januari 2018

Text: Tony Svensson, foto Joachim Krumlinde och Charlotte Wigermo

Det var en fin januaridag för den mykolo-
gisk intresserade, snöfritt och plusgrader, 
när 6 deltagare besökte tallskogen utmed 
den skånska östkusten vid Olseröd söder 
om Friseboda. Det började bra; på si-
dan och undersidan den första tallågan 
noterade vi flera vita fruktkroppar av 
hängticka Postia ceriflua VU, en art som 
tidigare inte registrerats i Skåne (Artpor-
talen). De små fruktkropparna hängde i 
1-5 koniska tappar från hattens ovansida. 
Vi tog en sväng inom en trädklädd be-
tesmark. Här noterades toffelskräling 
Tubaria furfuracea och den till utseendet 
anonyma dofttrattskivling Clitocybe fra-
grans, som avslöjas på sin tydliga anisdoft. 
Åter i tallskogen kunde vi konstatera att 
trots förekomst av en del äldre träd som 
troligen är över 100 år, samt hyfsat med 
grova lågor, så fanns det få vedsvampar på 

dem. Örtaggsvamp som växer på begrav-
da tallkottar, noterades bland de yttersta 
träden närmast havet.
På stranden och i dynerna började vi söka 
efter liten fatsvamp Poronia erici EN, efter-
som arten är hittad på andra platser längs 
den skånska östkusten och som närmast 
vid Friseboda. Arten växer i Sverige på 
kanin- och harlort och är bara hittad nära 
vattenlinjen. Charlotte var den av oss som 
hade ögonen med sig och fick syn på ar-
ten. På den första kaninlorten satt 4 stro-
mata och på två andra satt vardera 1 stro-
ma, alla inom samma spillningshög. Vi 
fortsatte söka ett par hundra meter längs 
stranden men inga fler kunde hittas. Sti-
gen på stranden ledde genom ett bestånd 
av vresros. Flera av oss hade redan passerat 
buskaget när Charlotte ropade. Minsann 
satt där 2 fruktkroppar av säckjordstjärna 
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Geastrum saccatum EN bland buskarna. 
Vi kom åter in i tallskogen på de yttre 
dynerna och här noterade vi äntligen tall-
ticka Phellinus pini NT på flera av träden. 
De äldsta träden här är sannolikt över 150 
år, låga och ofta förgrenade. Många av kro-

norna når ned i marken och de ser ut att 
ha slagit rot.  Kanske kan de bilda kloner 
på detta sätt. Så gör de gamla granarna i 
karga förhållanden på gotländska alvaret 
och i bergsluttningar i Alperna.

Foto denna sida:
Liten fatsvamp Poronia erici EN

Foto: Charlotte Wigermo
Övriga foto: Joachim Krumlinde
Tallticka Phellinus pini NT

Nästa sida;
Zonticka Trametes ochracea
Vårtöra Thelephora terrestris
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Puggehattens årsmöte 2018   Text: Per Magnuson

Som vanligt var vårt årsmöte välbesökt. Ett trettiotal entusiastiska Puggehattar hade 
mött upp för att delta på mötet med efterföljande lunch och föredrag.
      Vi möttes alla i entrénhallen till Arkivcentrum Syd, en rymlig plats för lite ming-
el inför mötet. Utanför aulan fanns årets nya grepp i föreningens marknadsföring, en 
strandflagga.
       Alla hälsades hjärtligt välkomna av Puggehattens ordförande Sigvard Svensson. Se-
dan vidtog årsmötesförhandlingarna som leddes av Ida Andersson.
Valberedningen föreslog att styrelsen skulle minska med två personer, från 11 till 9.
Tre ledamöter avgick ur styrelsen; Helena Björnström, Bengt Jürs och Helena Lindgren 
och en valdes in; Anders Dahl
       Under övriga frågor passade ordförande Sigvard Svensson att avtacka de tre avgående 
styrelse ledamöterna och avgånde valberedningssammankallande Karin Hjelmér med 
boken Tall, en tallrik biologisk mångfald.
          Vidare informerades om att inventeringshelgen kommer att genomföras vid lokaler 
i Fyledalen.
        Redaktören lovordade goda insatser för tidningen Puggehatten och efter lyste sam-
tidigt fler aktiva skribenter.
         Efter ett väl genomfört årsmöte tackade Ida mötesdeltagarna och avslutade mötet.
         Lunch vidtog med många intressanta samtal runt om i den trivsamma matsalen.
        Efter möte och lunch berättade Kerstin Bergelin om den rika fungan på Kullaberg. 
Vi fick se många fina bilder och höra ett intressant föredrag som berörda många aspekter 
på denna bygd. Kerstin har gett ut boken Svampar på Kullaberg (presenterad i PH nr 2 
2017).
     Efter Kerstins presentation berättade Claes Ingvert om sina svampmöten genom 
åren. De finaste av dessa upplevelser har Claes satt ihop till en praktbok, Ädellövskogens 
gömda svampar. Claes delade med sig av många fina bilder och gav också en god presen-
tation av sin fina bok (se PH nr 3 2017).
        Yui passade på att samla alla till ett gruppfoto innan vi skildes, se mittuppslaget.
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Puggehattens verksamhetsberättelse för 2017
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening

Styrelse och medlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Eva Björnström (sekreterare), Helena Björn-
ström, Yui Chomphunut Haglund (webbansvarig), Bengt Jürs (vice ordförande), Mats 
Karlsson, Helena Lindgren, Per Magnuson (redaktör), Jan Svensson, Sigvard Svensson (ord-
förande), Tony Svensson (programansvarig) och Rebecka Thise (kassör). Susanne Hernqvist 
har på styrelsens uppdrag ansvarat för vår FaceBook-sida.
      Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Totalt har 256 personer 
betalat medlemsavgiften för 2017, varav 60 som familjemedlemmar. Det är dessvärre en 
minskning med 20 sedan 2016, cirka 7 %. Föreningen har dessutom 6 hedersmedlemmar.
       Föreningens revisor under året har varit Matz Hansson, med Ulf Olsson som suppleant. 
Karin Hjelmér och Vladimira Pelkonenova har utgjort valberedning.

Verksamhet
Programkommittén har bestått av Tony Svensson (sammankallande), Nils-Otto Nilsson, Jan 
Svensson, Yui Chomphunut Haglund, Rebecka Thise och Mats Karlsson.
      Under året planerades och genomfördes 23 exkursioner samt en inneaktivitet utöver 
årsmötet. De flesta exkursionerna finns kortfattat refererade i föreningens tidskrift Pug-
gehatten. Många av den gångna säsongens exkursioner har varit väldigt välbesökta, totalt 
kunde vi räkna in ca 330 deltagare. Föreningen har fortsatt sin strävan att bredda verksam-
heten med bland annat fler matsvampsinriktade arrangemang vilket gett gott resultat.
      Kontakterna med Svampevennerne på Bornholm fortsätter och på exkursionen den 
14 oktober kunde vi välkomna en av deras medlemmar. Mycket olyckliga omständigheter 
gjorde att det inte blev fler.
        2017 genomfördes en inventeringshelg 29 september-1 oktober i södra mellanskåne 
med förläggning på Sövde Äventyrscamp söder om Sjöbo och med 15 deltagare. Fokus låg 
på dåligt kända lokaler. Resultatet får betecknas som väldigt lyckat.
      ”Svampens dag”, gemensam för Sverige, Norge och Danmark, anordnades 2017 som 
alltid den första söndagen i september, dvs söndagen den 3:e. I Skåne samverkade Puggehat-
ten –Skånes Mykologiska Förening med bl a Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningarna i 
bland annat Helsingborg och Kullabygden, Länsstyrelsen, Falsterbo Birdshow, Sjöbo Kom-
mun, Göingebygdens Biologiska Förening, Naturum Söderåsen, Naturum Stenshuvud och 
Naturum Skrylle. Utställningar, rådgivning, exkursioner och guidningar med mera erbjöds 
på minst 7 olika platser i Skåne. Föreningen och dess medlemmar medverkade i en stor del 
av dessa.
        Föreningen erbjuds fortlöpande att yttra sig över förslag till nya naturreservat, änd-
rade skötselplaner, åtgärdsprogram, bevarandeplaner, kommunala naturvårdsprogram  och 
liknande. Av årets inkomna ca 25 remisser har 18 besvarats utförligt. Flertalet av de vi inte 
mäktat besvara har rört bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Föreningen har överk-
lagat ett reservatsbeslut, gällande Öresundsparken i Lomma. Överklagandet gjordes på gr-
und av ogenomtänkta föreskrifter som totalt förbjöd all svampplockning. Dessvärre avslogs 
överklagandet.
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         Vi har deltagit aktivt i olika samrådsgrupper kring naturvård, där vi på olika sätt 
bidrar med kunskap om svamparnas betydelse för biologisk mångfald. Bland annat har rep-
resentanter från styrelsen haft ett dialogmöte, den 12/10, med ledningen för Länsstyrelsens 
Naturskydds- resp. Naturvårdsenheter. Vi har även deltagit med en representant vid mötet 
med Samrådsgruppen för naturvård i Skåne län den 7 juni på Vrams Gunnarstorp och ett 
andra möte hölls under senhösten men dessvärre utan vårt deltagande. Länsstyrelsen har 
under året dragit igång arbetet med grön infrastruktur i Skåne och även där har vi deltagit. 
Puggehatten har dessutom representanter i skötselråden för Skoghejdans naturreservat och 
Söderåsens nationalpark där det i Söderåsens fall hölls ett möte i december.
          Projektet “Skånes svampar” har under 2017 tyvärr gått på sparlåga på grund av brist 
på registrerare för det mödosamma arbetet att mata in fler fyndanteckningar, uppdatera 
namn, identifiera dubbletter osv. Projektet har hittills samlat in mer än 150 000 uppgifter 
digitalt från anteckningar, herbarier, publicerade uppgifter osv. Arbetet fortsätter dock 2018 
och målet är att registrera alla de fynduppgifter vi får in, så att de blir tillgängliga i Artpor-
talen. Årets stora överskott kommer att avsättas för kommande års arbete. I styrgruppen 
för projektet har ingått Nils-Otto Nilsson (projektledare), Claes Ingvert, Tony Svensson och 
Sigvard Svensson.
      LONA-projektet kring ansvarsarter i Kristianstads kommun som startade 2014 fortsätter 
ytterligare några år. Under året genomfördes flera exkursioner med fokus på att inventera 
dessa arter. Kristianstad kommun är huvudman för projektet och förutom Puggehatten – 
Skånes Mykologiska Förening ingår även Lunds Botaniska Förening, Entomologiska Säll-
skapet i Lund, Nordöstra Skånes Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kristianstad i 
projektet.
       Föreningens Facebook-sida (facebook.com/svampmedpuggehatten) blir allt mer po-
pulär och har nu ca 550 följare. Vi planerar att fortlöpande utveckla både webbplatsen och 
föreningens närvaro på sociala medier.

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av den bifogade redogörelsen. Medlemsavgiften har för år 
2017 varit 125 kr. Familjemedlemskap har kostat 10 kr. Föreningen har efter ansökan fått ett 
generöst bidrag på 30 000 kr till verksamheten från Region Skåne. Verksamhetsbidrag på 
3000 - 5000 kr har också erhållits från, Lund, Svedala, Lomma, Helsingborg och Kävlinge 
kommuner. Dessa pengar har öronmärkts för “Skånes Svampar”. Ansökan till Stenholms 
fond resulterade i bidrag på totalt 20 000 kr avsedda dels för inventeringshelgen, dels för 
Bornholmsutbytet. Från Studiefrämjandet har vi fått verksamhetsbidrag baserat på genom-
förda exkursioner med minst fyra deltagare. Årets överskott på drygt 70 000 kr förklaras 
huvudsakligen av projekt Skånes Svampar enligt ovan. Cirka 5000 beror på under 2017 in-
betalade medlemsavgifter för 2018.

Medlemsbladet Puggehatten
Tidskriften omfattade under året 76 sidor uppdelade på fyra nummer, varav ett nummer, 
4/15, var föreningsmatrikel. Upplagan har varit 350 exemplar varav 74 skickats som fri-
exemplar till alla kommunbibliotek i Skåne, till institutioner i Norden eller som byte mot 
tidskrifter från andra föreningar.              



Puggehatten 31 (1) 2018

23

Våra samarbetspartners 2017
Härmed vill vi tacka de samarbetspartners Puggehatten haft under det senaste året. 
Före ningen har bl.a. erhållit verksamhetsbidrag och bidrag för arbete med projektet 
Skånes svampar.

Kapten Carl Stenholms Donationsfond

fortsättning från sidan 20
Per Magnusson (redaktör), Tony Svensson, Helena Björnström, Dicte Helmersson, Ulf Ols-
son och Ulf Ryde har ingått i redaktionen under år 2017.

Styrelsen, den 17 Februari 2018
Sigvard Svensson (ordförande), Rebecka Thise (kassör), Eva Björnström (sekreterare)
Helena Björnström, Yui Chomphunuut Haglund, Bengt Jürs, Mats Karlsson, 
Helena Lindgren, Per Magnuson, Jan Svensson och Tony Svensson
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