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Omslag Mörk stjälkröksvamp (Tulostoma melanocyclum) -Foto: Claes Ingvert.   

Tryck  Beta-Tryck, Tyringe, maj 2008

Copyright ©Puggehatten och ©Författarna

Ansvarig utgivare Tony Svensson

PUGGEHATTEN
Skånes Mykologiska Förening - verkar för

• en bättre kännedom om Skånes svampar
• ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen
• en kartläggning av Skånes svampflora

Medlemskap

Medlem blir Du genom att betala årsavgiften 100 kr för 2008 till pg 12 10 34-3.  Årsavgiften inkluderar tidskriften 
PUGGEHATTEN, som utkommer med fyra nummer per år inklusive matrikel. Familjemedlemmar 10 kr per år. 

Adressändringar 

Anmäls till Anna Karin Olsson, Övedskloster 8, 275 94  Sjöbo, tfn 046-39 10 48. 

Föreningens adresser

Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening, Botaniska museet, Ö. Vallg 18, 223 61 Lund. 

Webbplats:  www.puggehatten.se 

Styrelse 2008

Kerstin Bergelin, Bovetevägen 10, 260 40 Viken, 042-23 82 32, 0705-41 14 14

Sven-Åke Hanson (v. ordförande), Birkagatan 49, 256 55 Helsingborg, 042-29 71 08, 0706-09 71 08

Claes Ingvert, Basgränden 4, 224 68  Lund, 046-211 66 90, 0733-36 10 35

Joachim Krumlinde (sekreterare), Näktergalsvägen 53, 247 36 S. Sandby, 046-573 32, 0739-31 49 45

Anna Karin Olsson (kassör), Övedskloster 8, 275 94 Sjöbo, 046-39 10 48, 0709-538 183

Sigvard Svensson (ordförande) , Kollegievägen 43, 224 73 Lund, 046-15 74 90, arb.046-222 40 61, 070-776 33 78 

Tony Svensson, Fältvägen 15, 291 39 Kristianstad, 075-5077999, 0703-02 54 74

Tove Thomasson, Fredriksberg 2094, 280 10 Sösdala, 0451-610 96, 0702-86 76 59

Hans Östling, Grindvägen 4, 291 75 Färlöv, 044-716 50, 0768-22 36 29

Redaktion

Sven-Åke Hanson

Joachim Krumlinde (webbredaktör)

Ulf Olsson, Säflacka 1174, 280 60 Broby, 044-480 64, 070-89 321 89

Ulf Ryde, Plommonvägen 24, 223 55 Lund, 046-211 99 87

Sigvard Svensson

Tony Svensson (redaktör)

ISSN 1100-7109



1

Puggehatten 21 (1) 2008

OrdförANdENs sidA
God vår, käre medlem! Du håller i din hand det första numret i Puggehattens historia med möj-
lighet till färgtryck på alla sidor. Samtidigt är det nye redaktören Tony Svenssons premiärnummer. 
Stora förändringar på en gång kan tyckas, och det hoppas vi att du gör, tycker alltså! Hör av dig 
med synpunkter. Ännu mer hoppas vi att du ska inspireras att skriva något själv och skicka med 
dina bilder på intressanta svampar.

Årsmötet gick av stapeln som vanligt i februari, med omvald styrelse och ordförande. Eko-
nomin är, tack vare Region Skånes föreningsstöd god, och ger oss bland annat möjlighet att 
fortsätta raden av inventeringshelger. I år siktar vi in oss på Skånes nordostligaste hörn och mer 
barrdominerade miljöer. Se vidare separat inbjudan för detaljer.

Exkursionsutbudet är som vanligt rikt, och glöm inte bort kvällsexkursionerna i augusti; i år 
med nedslag både i nordvästra Skåne och i Hässleholmstrakten, förutom som vanligt i sydvästra 
hörnet.

En nyhet för i år är ”Svampens Dag” söndagen den 7 september. I Norge har denna arrangerats 
i flera år och nu ansluter även Danmark och Sverige, förhoppningsvis så småningom även Finland 
och Island. Tanken är att ”Svampens Dag” alltid ska vara den första söndagen i september och 
erbjuda diverse svamparrangemang i regi av Svampkonsulenternas riksförbund och Sveriges 
Mykologiska Förening, i samarbete med lokala föreningar och bland annat Studiefrämjande. 
För Skånes del ser det ut att hända saker i alla landskapets hörn, även om allt långtifrån är klart 
än. Det vi vet just nu finns med i programmet och uppdaterad information kommer att finnas 
på föreningens webbsidor.

Med detta nummer får du även ett exemplar av Skogstyrelsens skrift ”Taggsvampsskogar” 
som bygger på åtgärdsprogrammet för släktet Sarcodon. För att få plats i kuvertet har vi blivit 
tvungna att vika den, vilket vi hoppas att du har överseende med. Om du fått broschyren tidigare 
och inte vill ha två, så sprid den vidare till närmaste svampintresserade bekant.

Till sist hoppas jag att du som med detta nummer får en påminnelse om obetald medlems-
avgift bara glömt detta och väljer att stanna kvar som medlem.

Vi ses i markerna framöver!

Sigvard Svensson
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Inledning

1994 påbörjades en inventering av buksvam-
par på stäppartade lokaler i östra Skåne (Han-
son 1995). Därefter har årliga inventeringar 
genomförts (Hanson 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 och 
2007). En sammanfattning av de första sex 
årens resultat publicerades år 2000 (Jeppson 
2000). En längre sammanfattning av elva års 
inventeringar publicerades 2005 (Hanson & 
Jeppson 2005). Där gjordes även en jämförelse 
med de inventeringar som utfördes på 1940- 
och 1950-talen av Olof Andersson (Andersson 
1950) och Ragnar Rydberg (Rydberg 1949).

Under säsongen 2007/2008 har invente-
ringarna fortsatt med besök på ett stort antal 
lokaler och som tidigare med tyngdpunkt på 
förekomsten av de mera ovanliga och rödlistade 
arterna, främst inom släktena diskröksvampar 
(Disciseda sp.), jordstjärnor (Geastrum sp.) och 
stjälkröksvampar (Tulostoma sp.).

iNVENTEriNG AV BUKsVAMPAr i 
ösTrA sKÅNE 2007

Sven-Åke Hanson

Metodik

Verksamheten har bedrivits på samma sätt 
som föregående säsong: Ca 80 lokaler från 
Löderup i söder till Kiaby i norr har besökts och 
inventerats systematiskt för att om möjligt finna 
alla förekommande mycel av rödlistade arter. 
För att kunna genomföra inventeringarna på 
ett konsekvent sätt har det varit nödvändigt 
dels att begränsa antalet medverkande till ett 
fåtal personer dels att utföra arbetet under en 
längre tidsperiod.

För rödlistade arter i ovannämnda grupper 
har:

a) antalet mycel bedömts,

b) varje mycel positionsbestämts med GPS,

c) antalet fruktkroppar räknats i varje mycel 
och

d) växtmiljön noterats för varje mycel. 

På ett stort antal lokaler har dessutom 
jordprov insamlats för att om möjligt utröna 
de markkemiska förutsättningarna för de ak-
tuella arterna. Dokumentering har även skett 
genom insamling av fruktkroppar från ett antal 
förekomster. 

Namngivningen av såväl svenska som ve-
tenskapliga namn följer Hallingbäck & Arons-
son 1998. Mörk stjälkröksvamp (Tulostoma 
melanocyclum) hör enligt gällande rödlista 
(Gärdenfors 2005) till kategorin akut hotade 
arter (CR). Läderboll (Mycenastrum corium), 
fransig och grå stjälkröksvamp (T. fimbriatum 
& T. kotlabae) hör till kategorin starkt hotade 
arter (EN) medan liten diskröksvamp (Disciseda 
candida) hör till kategorin sårbara arter (VU). 
Dvärgjordstjärna (Geastrum schmidelii) och 
stjälkröksvamp (T. brumale) förs till kategorin 
missgynnade arter (NT).

Säckjordstjärna (Geastrum saccatum) 
-Foto: Claes Ingvert.



3

Puggehatten 21 (1) 2008

Den gångna säsongen har inventeringarna 
genomförts helt och hållet på ideell grund. Ana-
lys av de insamlade ca 200 jordproven bekostas 
dels av Region Skånes Miljövårdsfond och dels 
av Statens Naturvårdsverk.

Resultat säsongen 2007/2008

Som tidigare nämnts (Hanson 2007) blev före-
gående säsong ett extremt gott år för stjälkrök-
svamp och i viss mån även för läderboll och 
jordstjärnor. För stjälkröksvamp inräknades mer 
än 20 000 fruktkroppar i östra Skåne. Dessutom 
fanns det mer än 16 000 fruktkroppar på en 
enda lokal i Klagshamn!

Den förmodade anledningen till detta mycket 
goda resultat var den torra sommaren som 
följdes av en regnrik och mild höst.

Som bekant blev sommaren 2007 ovanligt 
regnrik. De flesta mykologer kommer att minnas 

det gångna året som ett av de svampfattigaste 
på länge (möjligen med undantag för kantarell-
gruppen). Man kunde därför även förvänta ett 
mycket dåligt år för buksvampar. Resultatet blev 
emellertid det helt motsatta. Antalet inräknade 
fruktkroppar av stjälkröksvamp blev bara (!) ca 
16500, d.v.s. ca 15 % färre än föregående säsong, 
men i stället påträffades fransig, grå och mörk 
stjälkröksvamp i ovanligt stora förekomster och 
noterades på flera nya lokaler. Inte nog med 
detta: såväl liten diskröksvamp som de flesta 
jordstjärnor uppträdde synnerligen rikligt och 
även de på nya lokaler. Så inräknades exempel-
vis ca 1100 fruktkroppar av dvärgjordstjärna 
säsongen 2006/2007 medan mer än det dubbla 
antalet noterades på samma lokaler 2007/2008. 
Även kornig röksvamp (Lycoperdon lividum) 
var i motsats till föregående säsong påfallande 
vanlig.

Varför blev det så? Ja, därom kan man bara 
spekulera. Det står i varje fall helt klart att vi 

Stäppjordstjärna (Geastrum pseudolimbatum) -Foto: Claes Ingvert.
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måste tänka om. Det tycks inte enbart vara en 
torr och varm sommar som gynnar sandstäp-
pens buksvampar. Genom fortsatta invente-
ringar kommande säsong kan vi kanske få en 
bättre inblick i vilka faktorer som egentligen 
styr förekomsten av rödlistade buksvampar i 
den skånska sandstäppen.

Tack

Carl-Gustaf  Bengtsson och Ingvar Månsson har 
medverkat i stor omfattning vid inventeringsar-
betet. Mikael Jeppson har varit behjälplig med 
bestämningar och kontrollbestämningar av ett 
stort antal kollekter. Till de nämnda riktas ett 
varmt tack för deras framstående insatser.

Dessutom ett stort tack till Region Skånes 
Miljövårdsfond och Statens Naturvårdsverk 
för mycket generösa bidrag till jordprovsana-
lyser.
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fimbriatum) -Foto: Claes Ingvert.
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Fältjordstjärna (Geastrum campestre) -Foto: Claes Ingvert.

Liten diskröksvamp(Disciseda candida) -Foto: Claes Ingvert.
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Stäppröksvamp (Lycoperdon decipiens) -Foto: Claes Ingvert.

Stjälkröksvamp (Tustoloma brumale) -Foto: Claes Ingvert.
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För första gången har forskare kartlagt hela 
genomet för en mykorrhizasvamp. Tvåfärgad 
laxskivling (Laccaria bicolor) visade sig ha ca 
20000 gener. Det är nästan lika många gener 
som människan har. 

Att fastställa den genetiska sekvensen för 
en arts genom är ett tidskrävande, gediget 
arbete som kräver samarbete mellan forskare 
från flera länder. De här omtalade resultaten 
publicerades i Nature (Martin F m.fl. 2008. The 
genome of Laccaria bicolor provides insights 
into mycorrhizal symbiosis. Nature Vol 452, 
88-92.) och inte mindre än 68 forskare står som 
författare. Från Sverige medverkar en grupp 
vid Lunds universitet, Institutionen för mikro-
biologisk ekologi, under ledning av professor 
Anders Tunlid. I ett pressmeddelande från fors-
kargruppen i Lund framhålls bl.a. betydelsen av 
att ha kunskap om genuppsättningen hos en 
mykorrhizasvamp. Man kan nu t.ex. ta reda på 
vilka gener och proteiner som styr symbiosen 
mellan svamp och träd. 

Det är sedan länge välkänt att förekomsten 
av mykorrhiza gynnar trädens tillväxt. Träden 
får viktiga mineralsalter av svampen som i ut-
byte får energirika kolföreningar av träden.  I 
forskningen för ett alltmer effektivt skogsbruk 
är det viktigt att känna till vilka gener som styr 
uppkomsten och bildning av mykorrhiza och 
transport av näringsämnen mellan de båda 
parterna i symbiosen.

Ett aktuellt globalt problem är den s.k. 
växthuseffekten. En höjning av jordens 
medeltemperatur med ett par grader under ett 
halvsekel kan få katastrofala följder. Normalt har 
jorden en balans mellan ingående och utgående 
(värme)strålning men den onormala ökningen 
av bl.a. koldioxid och metan i atmosfären 

Aktuell svampforskning

HElA ArVsMAssAN KArTlAGd 

för EN sVAMP

Ulf Olsson

bromsar den utgående strålningen och höjer 
jordens medeltemperatur.

 Mykorrhizasvamparnas mycel kan bli mycket 
gammalt.  Det kan då breda ut sig over en stor 
yta och binda tonvis med kol (kolföreningar) 
per hektar skogsmark. Detta kol är bundet i 
energirika och svårnedbrytbara föreningar och 
kommer ytterst från det kol som växten har 
fixerat under fotosyntesen. En naturtyp med 
stor biomassa av mykorrhizasvampar kan därför 
förväntas att binda koldioxid under en mycket 
lång tid och därför bromsar växthuseffekten. 

Tvåfärgad laxskivling är inte den enda my-
korrhizasvampen som studeras i Lund vid den 
ekologiska institutionen. Pluggskivling (Paxillus 
involutus) är en viktig ”modellorganism”. Geno-
met av denna svamp är under sekvensering. P. 
involutus tillhör en helt annan grupp av svam-
par (Boletales) än L. bicolor  (Agaricales) och 
förmågan att bilda mykorrhiza har utvecklats 
oberoende i dessa två grupper.

En fråga man försöker besvara är om marks-
vampar kan reducera läckaget av nitrater genom 
att bilda ämnen som stoppar nitrifikationen. Ett 
annat angeläget grundforskningsprojekt är hur 
miljöförändringar påverkar symbiosen mellan 
träd och svamp.
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iNVENTEriNGsHElG
i BrEANäs

26 – 28 september 2008

Alla medlemmar i Puggehatten inbjuds 
till att delta i höstens inventeringshelg

Program:  Samling fredag kväll den 26 september kl. 18.00 för gemensam middag 
på vandrarhemmet. För dem som har tillfälle kommer en kortare exkursion att 
genomföras fredag eftermiddag kl. 15.00.

   Efter middagen blir det en kort lägesrapport om de senaste in-
tressanta svampfynden i Skåne, presentation av den fortsatta inventeringen, 
genomgång av exkursionsmålen och avslutning med bildvisning.

   Lördagen och söndag förmiddag ägnas åt exkursioner i omgiv-
ningarna och artbestämningar. Avslutning efter söndagens lunch.

Logi:    Breanäs Konferenshotell. Inkvartering i enkelrum, begränsat antal, 
eller dubbelrum med dusch och toalett.

Kostnad:  Deltagare betalar för frukost, lunchpaket, middag och fika, totalt 500:- för 
hela helgen. För boende i enkelrum tillkommer 250:-/natt. Resa, vid samåkning, 
till Breanäs och vid exkursioner, samt logi och arbetsrum subventioneras. 

Anmälan:  Anmälan sker genom att betala in kostnaden för maten, 500:- samt eventu-
ellt enkelrumstillägg på postgiro 12 10 34 - 3 senast den 25 augusti. Önskemål 
om specialkost måste anges vid anmälan. Antalet deltagare är begränsat.

Upplysningar:  Kerstin Bergelin tel.: 042 - 23 82 32; 0705 – 41 14 14. 
   E-Mail: kerstin.bergelin@telia.com
   Sven-Åke Hanson tel.: 042 – 29 71 08
   E-Mail: monica.hanson@telia.com

Välkommen till en elfte inventeringshelg i Puggehattens regi!

Styrelsen
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 sVAMPENs dAG     

Söndagen den 7 september 2008

Sveriges Mykologiska Förening har 
tillsammans med danska och norska 
riksföreningarna för svampintresserade 
samt Svampkonsulenternas Riksförbund 
utnämnt första söndagen i september till 
Svampens dag. 

Vi firar gemensamt Svampens Dag 
genom att bjuda in till exkursioner / vand-
ringar i svamprika marker, utställningar, 
tipspromenader eller svamprådgivning. 
Lokala svampklubbar och kretsar inom 
Naturskyddsföreningen presenterar sina 
aktiviteter i respektive program och på 
SMF: s hemsida. I Skåne arrangeras en 
mängd olika utställningar med svamp-
rådgivning på platser och tider som Du 
kan läsa om längre fram i tidskriften.

Upplysningar:

Gunilla Hederås tfn: 042 – 14 03 91; 0730 – 35 43 32

E-post: gunilla.ggn@telia.com

Kerstin Bergelin tfn: 042 – 23 82 32; 0705 – 41 14 14

E-post: kerstin.bergelin@telia.com

Arrangörer:

Foreningen til Svampekundskabens Fremme - (www.svampe.dk)

Norges sopp- og nyttevekstforbund - (www.soppognyttevekster.no)

Svampkonsulenternas Riksförbund - (www.svampkonsulent.nu)

Sveriges Mykologiska Förening - (www.svampar.se)

Välkomna till en dag i svampens tecken!

Gråfotad flugsvamp (Amanita spissa) 
-Foto: Tony Svensson.
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Svamputställning på Kullaberg  -Foto: Kerstin Bergelin.

Naturskyddsföreningen i Kullabygden visar svampar som man kan finna i Skåne och särskilt 
i Kullabygden. De som önskar kan först gå Friluftsfrämjandets tipsrunda och då plocka egna 
svampar att fråga om. På utställningen finns sedan möjlighet att själv försöka bestämma 
sina svampar eller att få säker hjälp med bestämningen.

Vi visar särskilt goda matsvampar, som man tryggt kan plocka, men också lömska giftiga 
förväxlingssvampar. På utställningen kommer att finnas ett bord speciellt för barnen med 
spännande svampar. Vi kommer även att ha försäljning av bra svampböcker, svampkorgar, 
svampknivar, sittdynor, kåsor mm.

Ta gärna med egna svampar att fråga om.

Plats: Friluftfrämjandets stuga, Björkeröd, Kullaberg.

Upplysningar genom Kerstin Bergelin

 (042 – 23 82 32, 0705 – 41 14 14).

sVAMPENs dAG
sVAMPUTsTällNiNG OCH 

sVAMPrÅdGiVNiNG PÅ KUllABErG
Söndagen den 7 september 2008 kl. 10.00 – 14.00
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sVAMPENs dAG

TiPsPrOMENAd i HElsiNGBOrG 
Söndagen den 7 september 2008 kl. 10.00 – 14.00

Föreningen Helsingborgstraktens Natur arrangerar en tipspromenad med svamptema i 
Pålsjö skog i Helsingborg. 

Plats: Start vid Thalassa, parkeringen 

Upplysningar genom Gunilla Hederås 

(042 – 14 03 91, 0730 – 35 43 22).

 Foto: Tony Svensson
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sEdAN sisT

Jægersborg Dyrehave 3 november -07

 Till Puggehattens novemberexkursion hade vi 
bjudit in oss till den danska svampföreningens 
(Foreningen til Svampekundskabens Fremme) 
exkursion till Jægersborg Dyrehave. Endas tre 
delatagare från Skåne hade infunnit sig; totalt 
blev vi kanske 15 – 20 deltagare, varav en hel del 
lämnade gruppen under pågående exkursion 
på grund av det blåsiga vädret som fick oss alla 
att frysa trots rejäl påklädning.

 Jægersborg Dyrehave är ett parkliknande 
skogsområde med mycket lång skoglig kontinu-
itet, en gång kunglig jaktmark. Det är inhägnat, 
och dovhjort, kronhjort och sikahjort strövar 
fritt omkring. Området har höga naturvärden, 
och många sällsynta svampar är rapporterade 
härifrån. 

Avsikten med dagens exkursion var att hitta 
vaxingar, men av dessa fann vi endast ett fåtal 
av de vanliga arterna. Utbytet av utflykten blev 
i stället ett stort antal intressanta vedsvampar, 
tickor och skinn, flera av dem tidigare okända för 
författaren. Av tickorna kan nämnas ekeldticka 
(Phellinus robustus), sydlig platticka (Gano-
derma adspersum), ockraporing (Junghunia 
nitida), finporing (Gelatoporia pannocincta); 
vidare en sällsynt skinnsvamp: Gloeohypoch-
nicium analogum. Matsvamp fanns också, svart 
trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides) 
och föränderlig tofsskivling (Pholiota mutabilis). 
För min del avslutades exkursionen med en 
öl på restaurangen i Peter Lieps hus eftersom 
Bakken hade stängt för säsongen. 

Joachim Krumlinde

ganteus). Jag hann inte själv gå runt Balsber-
get (det gula spåret ca 5 km), vilket den andra 
deltagaren gjorde. Allt som allt hittade vi ca 60 
arter. Nämnas kan att jag hittade bläckfisksvamp 
(Anthurus archeri) här den 26/8. 

Hans Östling

Balsberget 13 oktober -07

Vi var sex deltagare som gick på svampjakt 
denna soliga dag med kvardröjande nattfrost. 
Vi vandrade upp till utsikten och ner igen, och 
konstaterade att det var ganska torrt i marken. 
Efter genomgång gick ett par av oss en runda 
till. Vi hittade några jättetickor (Meripilus gi-

Vanås 15 september -07

I mulet och blåsigt väder var vi tre deltagare 
som samlats vid Vanås slott. Vi åkte till bron 
över Almaån och gick nedströms. Vi fann där ca 
30 arter, bl.a. ostkremla (Russula amoenolens), 
ostronskivling (Pleurotus ostreatus), tjockhorn 
(Xylaria polymorpha), violett geléskål (Ascoco-
ryne sarcoides) och lömsk flugsvamp (Amanita 
phalloides).

När vi fikade uppe vid Vanås slott hade solen 
kommit fram. På hemvägen stannade två av 
deltagarna till vid Torsebro krutbruk och gick 
en runda även där.

Hans Östling

Violett geléskål (Ascocoryne sarcoides) 
-Foto: Tony Svensson.
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Ravlunda skjutfält 2 februari

Huvudändamålet för dagens exkursion var 
att leta efter buksvampar. Eftersom Ravlunda 
skjutfält är välkänt i detta sammanhang förlades 
exkursionen dit. Resultatet blev gott, vilket inte 
var helt oväntat. Vädret var soligt och vackert, 
men vårvindarna var verkligen friska - ca 15 m/
sek, så vi fick hålla i (Pugge)hattarna! 

Inte mindre än 15 olika arter av buksvampar 

 Finporing (Gelatoporia pannocincta) -Foto: Joachim Krumlinde.

Sandstäppslokal vid 
Ravlunda skjutfält 
-Foto: 
Joachim Krumlinde.

kunde förevisas under dagen däribland tre arter 
stjälkröksvampar (Tulostoma spp.), två arter 
jordstjärnor (Geastrum spp.) och ett antal exem-
plar av liten diskröksvamp (Disciseda candida) 
samt hedröksvamp (Lycoperdon ericeum). 7 
medlemmar trotsade vårvindarna.

Sven-Åke Hanson
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Husarahagen, Häckeberga 1 mars

Fyra deltagare hade mött upp vid Konsums 
parkering i Genarp en vacker lördagförmiddag i 
början av mars. Vi åkte vidare mot Husarahagen 
i Häckeberga, så långt man får köra och 
promenerade sedan någon kilometer till 
exkursionsmålet. Husarahagen har mycket död 
ved, i synnerhet många stora och gamla boklågor, 
men är delvis något svårframkomligt. 

Området har kanske sett sina bästa dagar, 
tillgången på vedsvampar var troligen bättre 
för 5 eller 10 år sedan. Påfallande var den rikliga 
förekomsten av sydlig sotticka (Ischnoderma 
resinosum), många av dem kraftigt betade 
av hjortdjur. Den anisliknande lukten märktes 
tydligt i luften, särsikt från de betade frukt-
kropparna. En misstänkt vedväxande tagging 
visade sig efter närmare undersökning vara fina 
exemplar av stor hjortticka (Datronia mollis). 
Det fanns en hel del av de vanliga tickorna som 
fnösketicka (Fomes fomentarius), klibbticka 
(Fomitopsis pinicola), borstticka (Trametes 
hirsuta) och platticka (Ganoderma lipsiense). 
Fina, vackra gullkrös (Tremella mesenterica) 
noterades och för matsvampsplockaren fanns 
ostronmussling (Pleurotus ostreatus) i icke 
föraktlig mängd.

Exkursionen avslutades med en avstickare till 

Häckeberga slott, där vi nära en stallbyggnad 
ner mot ån fann scharlakansvårskål (Sarcos-
cypha sp.) i ganska stor mängd.

Joachim Krumlinde

Vombs fure 5 april
Tre fullväxta och två tillväxande puggehat-
tar möttes av en rejäl vårfågelkonsert på p-
platsen vid Vombs kyrka denna lite ruggiga 
vårförmiddag. Den innersta parkeringen på 
Södra Vombvägen blev så utgångspunkten 
för dagens svampletande. Rapporter från 

Sydlig sotticka (Ischnoderma resinosum)-Foto: Joachim Krumlinde.

Broskboll (Tremella encephala) 
-Foto:Tony Svensson.
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Landskronatrakten om stenmurkelfynd ingav 
förhoppningar. Dock blev vandringen inte så 
lång, då vi tämligen omgående började göra 
intressanta fynd. Dagens yngsta deltagare kom 
snabbt med en hög tallbarr med massor av 
barrsprickling (Lophodermium pinastri) och när 
vi såg oss omkring fanns den på praktiskt taget 
varje gammalt tallbarr. Andra snabba fynd var 
broskboll (Tremella encephala) som parasiterar 
på blödskinn (Stereum sanguinolentum) vilken 
vi också fann efter lite letande. Både violticka 
och violmussling (Trichaptum abietinum & T. 

Gullticka 
(Skeletocutis 
amorpha) 
-Foto: Tony 
Svensson.

Kådskål (Sarea resinae) på intorkad 
grankåda -Foto: Tony Svensson.

fuscoviolaceum) kunde noteras liksom gullticka 
(Skeletocutis amorpha), sårticka (Physisporinus 
sanguinolentus) och klibbticka (Fomitopsis 
pinicola).

Även hattsvampar fanns: barrbrosking (Mi-
croomphale perforans), tagelbrosking (Maras-
mius androsaceus), rökslöjskivling (Hypholoma 
capnoides), mörkeggad blodhätta (Mycena 
sanguinolenta), den kraftigt mjöldoftande mjöl-
gråskivling (Tephrocybe rancida) samt några få 
ex av grankotteskivling (Strobilurus esculentus). 
På en grupp granar med mycket stamskador 
och följdakligen mycket kåda hittade vi några 
grupper av kådskål (Sarea resinae).

Efter en välbehövlig matpaus letade vi öster 
om vägen och kunde bland annat notera röd-
vedsskinn (Phanerochaete sanguinea) på en 
gammal barklös tallåga. På återvägen tittade 
vi närmare på de delvis gamla ekar som kantar 
Södra Vombvägen och där en hel del begåvats 
med en evighetsträdsskylt. Bland lavar och 
mossor i den magnifika epifytpåväxten kunde 
vi notera eksprickling (Colpoma quercina), ek-
krös (Exidia truncata), frätskinn (Vuelleminia 
comedens), rostöra (Hymenochaete rubigi-
nosa), styv- och raggskinn (Stereum rugosum 
& S. hirsutum), vinterticka (Polyporus brumalis) 
och epålettsvamp (Panellus stypticus). Totalt 
noterades cirka 30 arter varav ett par tickor i 
skrivande stund ännu ej fått namn.

Sigvard Svensson
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Styrelse och medlemmar

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått 
av Sigvard Svensson, ordförande, Kerstin Ber-
gelin, Sven-Åke Hanson, vice ordförande, Claes 
Ingvert, Joachim Krumlinde, sekreterare och 
webbredaktör, Anna Karin Olsson, kassör, Tony 
Svensson, Tove Thomasson och Hans Östling. 

Styrelsen har under året haft 8 protokoll-
förda sammanträden. 225 personer har erlagt 
medlemsavgift för år 2007 varav 50 är familje-
medlemmar.

Föreningens revisor under året har varit 
Matz Hansson med Ulf Olsson som suppleant. 
Christina Sjöblom och Margareta Stenkil har 
utgjort valberedning.

Verksamhet

Under 2007 planerades för 24 exkursioner. 
Några inställdes på grund av otjänlig väderlek 
eller annan orsak. Femton är hittills rapporte-
rade i föreningens tidskrift Puggehatten.

31 augusti-2 september genomfördes ett 
inventeringsläger i Kivik i samarbete med Stens-
huvuds nationalpark. Deltagarna inventerade 
utvalda områden inom nationalparken. Resultat 
kommer att publiceras i Puggehatten och fynd-
listor lämnas till Länsstyrelsen i Skåne.

Medlemmar medverkade under året i svam-
putställningar i Björkeröd, Helsingborg, Skäralid 
och Kristianstad. Några guidade besökare och 
demonstrerade svamp under Skogens Dag i 
Degeberga, i Skrylle, i Naturbussen och i Skånes 
Djurpark.

Ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av den bifogade 
redogörelsen. Medlemsavgiften har för året 
varit 100 kr. Familjemedlemskap har kostat 10 
kr. Föreningen har efter ansökan fått ett bidrag 
på 25 000 kr till föreningens verksamhet 2007 
från Region Skåne. Under 2007 har föreningen 

också fått utbetalat 2x10 000 kr i bidrag för 
inventeringsinsatser på Söderåsen år 2006. Be-
loppet visade sig vara 2x2000 kronor högre än 
väntat och denna överskjutande del syns i 2007 
års bokslut som 2000 kr i intäkt för Söderåsen 
2006 resp. Discomycetträff 2006.

Medlemsbladet Puggehatten

Tidskriften omfattade under året 76 sidor (inkl. 
programsidor) uppdelade på fyra nummer 
varav ett utgjorde matrikel. Styrelsen beslöt 
att från och med 2007 skicka ett exemplar 
av tidskriften till de skånska kommunernas 
huvudbibliotek, varför upplagan har ökats till 
350 exemplar och totalt skickas nu 72 exemplar 
som friexemplar till bibliotek och institutioner i 
Norden eller byts mot andra tidskrifter. 

Sven-Åke Hanson, Ulf Olsson (redaktör), Ulf 
Ryde och Sigvard Svensson har ingått i redak-
tionen under år 2007.

Lund i februari 2008

Kerstin Bergelin

Sven-Åke Hanson, vice ordförande

Claes Ingvert

Joachim Krumlinde, sekreterare

Anna Karin Olsson, kassör

Sigvard Svensson, ordförande

Tony Svensson

Tove Thomasson 

Hans Östling

VErKsAMHETsBEräTTElsE  2007
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening
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Dvärgjordstjärna (Geastrum schmidelii) -Foto: Claes Ingvert.
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Grå stjälkröksvamp (Tustoloma kotlabae) -Foto: Claes Ingvert.


