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Ordförandens sida
Gott nytt år, kära medlem! Dags att se
tillbaka en smula! 2008 minns många
av oss som det år då den nya ”Funga
Nordica” kom ut. En aktuell bestämningsbok över Nordens hattsvampar,
965 sidor tjock och 2,2 kg tung och ett
projekt som genomförts på mindre än
tre år. Imponerande! En anmälan kommer sannolikt i nästa nummer.
Med ett nytt år följer också nya förhoppningar, nya möjligheter och så
är det dags att betala medlemsavgiften till de föreningar du är medlem i.
Självklart hoppas jag att Puggehatten
även 2009 finns bland dessa. Medlemsavgiften är fortsatt låga 100 kronor för fullbetalande medlem och 10
kronor för familjemedlemmar, mycket
tack vare ett generöst föreningsbidrag
från Region Skåne. För detaljer kring
betalningen se vidare separat bilaga.
Det är även dags för föreningens
årsmöte, i år onsdagen den 25 februari, se separat kallelse på annan plats
i detta nummer. Kom ihåg att detta är
medlemmarnas främsta möjlighet att
påverka föreningen genom styrelseval, förslag och diskussioner samt att
få insyn i ekonomi och verksamhet i
övrigt. Du kommer väl?
Naturligtvis tar vi gärna emot förslag
och synpunkter på verksamheten, bild
er och artiklar till PUGGEHATTEN
etc. precis närsomhelst!

Som du säkert är medveten är Sveriges gammelskogar starkt hotade och
de offentliga medel som finns för reservatsbildning och skydd räcker långt
ifrån till allt som är skyddsvärt. Ett sätt
att bidra är att stötta den ideella stiftelsen ”Ett klick för skogen” på internet.
Idén är lika enkel som genial. Ett antal
sponsorer förbinder sig att skänka en
viss summa pengar för varje person
som går in på webbplatsen och klickar
på en knapp. Pengarna används sedan
för att köpa upp skyddsvärd gammelskog. Hittills har en skog köpts in i
Årrenjarka, 10 mil V om Jokkmokk.
Nuvarande insamling gäller Verles
gammelskog, 5 mil NO om Göteborg.
Nästa gång kan det vara en skånsk
skog som är målet!
Allt du behöver göra är att en gång
per dag besöka webbsidan och klicka
på den gröna knappen. Helt gratis!
Enklaste sättet att komma ihåg detta
är att göra ”Ett klick för skogen” till
startsida i din webbläsare, så kan du
enkelt klicka varje dag när du startar
datorn. Det finns självklart mer du kan
göra för att hjälpa till. Du kan läsa mer
på www.ettklickforskogen.se
Vi ses i markerna framöver!
Sigvard Svensson
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Svampar i nordöstra Skåne
Resultat och kommentarer från Puggehattens inventeringshelg 2008

Kerstin Bergelin
I Puggehattens målsättning ingår att föreningen skall verka för
en bättre kännedom om Skånes
svampar samt en kartläggning av
deras förekomst. I linje med denna
målsättning anordnades en inven
teringshelg i markerna väster om
sjön Immeln och norr om Kristianstad den 26 – 28 september 2008.
Övergripande inventeringshelger
i Puggehattens regi har tidigare

ägt rum på Ivö, 1998, 1999, 2000
(Bergelin 1998, 2000, 2001), Degeberga 2001 och 2002 (Bergelin
2002, 2003), i Söderåsens nationalpark 2003, 2004 och 2006 (Bergelin 2004a, Bergelin 2004b) samt
i Stenshuvuds nationalpark 2007
(Bergelin 2008).
Inventeringshelger riktade mot
särskilda svampgrupper har anordnats i Hörjel 1989 med tema ängs-

Gulmjölkig ekriska (Lactarius chrysorrheus). Sk. Örkened, Nedraryd, 2008-09-28.
-Foto: Bernt Hägg.
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Sporrakullagården med restaurerad betesmark 2008-09-27. -Foto: Kerstin Bergelin.

svampar (Malm 1989, Hägg &
Svensson 1990), i Degeberga höst
en 2003 med tema tryfflar (Olsson
2004) och i Söderåsens nationalpark senvåren 2006 med tema discomyceter.
Inkvarteringen under inventeringshelgen i östra Skåne förlades
till Breanäs Konferenshotell vid
västra stranden av sjön Immeln.

la (Svensson 1990) och Breanäs
strövområde (Olsson 2006), besökts tidigare i samband med Puggehattens exkursioner. Besökta
lokaler under inventeringshelgen
redovisas i tabell 1.

Resultat
Antal noterade fynd under invent
eringshelgen 2008 var 757 och
antalet arter var sammanlagt 368.
Största antalet arter, 277, noteraDe inventerade lokalerna
Under inventeringshelgen besöktes des på Sporrakulla. Vid besöken
fyra lokaler. Vid enstaka tillfällen på de övriga lokalerna noteras på
har två av lokalerna, Sporrakul- Örnanäs 178, på Nedraryd 175 och
3
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Tabell 1.
Besökta lokaler i nordöstra Skåne under Puggehattens inventeringshelg 2008.
Församling Lokal

Biotop

Hjärsås

Lövblandskog med stor inblandning av tall, ek och bok.

Örkened

Breanäs
strövområde
Nedraryd

Glimåkra

Sporrakulla

Natura 2000-område SE0420241. Gammal gård från
1600-talet. Inägor med bl. a. hamlade askar och bergek.
Området omges av gammal barrskog i kuperad terräng.
Restaurerad fårbetad (2008) slåtteräng.

Örkened

Örnanäs

Skånes första kulturreservat, öppnat 2006. Inägor med
många ekar, några askar, hassel och andra lövträd.
Skogen är självföryngrad och har brukats traditionellt
med plockhuggning och betning (”bondeskog”).

Natura 2000-område SE0420269. Varierat gammalt
odlingslandskap med dominerande trädklädda
betesmarker. Småytor av blockrika betesmarker och
smala slåtterängar utmed Rönnebodaån. Omgivande
plockhuggen granskog.

Klibbticka (Fomitopsis pinicola). Sk. Örkened, Örnanäs, 2008-09-27.
-Foto: Bernt Hägg.
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Öronmussling (Pleurocybella porrigens). Sk. Hjärsås, Breanäs strövområde,
2008-09-26. -Foto: Bernt Hägg.

på Breanäs 128 arter. Antalet arter
kan inte jämföras mellan de olika
lokalerna, eftersom antalet delta
gare och inventerare varierade under helgen.
Bland fynden finns två arter, vilka tidigare inte noterats i Norden.
Conocybe sienophylla dokument
erades av Leif Örstadius på Nedraryd och Coprinus candidolanatus
på Sporrakulla.

Uppmärksammas bör att Conocybe sienophylla inte finns i Funga
Nordica, eftersom alla bestämda
kollekter från Norden under detta
namn är C. ochrostriata (Knudsen
& Vesterholt 2008).
Bland svampar, vilka är sällsynt förekommande i Skåne finns
fyra rödlistade arter (tabell 2). Av
kremlor, det släkte som dominerar
fyndlistan med 42 arter, bör nämn
5
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as Russula griseascens (grånande
giftkremla) funnen på Sporrakulla
och Russula elaeodes (olivsillkremla) funnen på Nedraryd.
Sällsynta noterade arter bland
riskorna är Lactarius lacunarum
(dyriska) på Örnanäs, Lactarius
hysginus (gulskivig riska) på Sporrakulla och Lactarius chrysorrheus
(gulmjölkig ekriska), vilken under
helgen hittades på Breanäs ströv-

område, Nedraryd och Örnanäs.
Belägg av vissa sällsynta och
rödlistade arter förvaras i deltagarnas herbarier och kommer senare
att överlämnas till offentliga her
barier.
Samtliga inventeringsdata är rapporterade till Länsstyrelsen i Skåne
och kommer att finnas tillgängliga
via Artportalen (www.artportalen.
se).

Strumpspindling (Cortinarius torvus). Sk. Glimåkra, Sporrakulla, 2008-09-27.
-Foto: Bernt Hägg.
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Tabell 2. Rödlistade svampar noterade under Puggehattens inventeringshelg 2008.
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Rödlistekategori Lokal

Cortinarius cinnabarinus

cinnoberspindling

NT

Örnanäs

Cortinarius vulpinus

rävspindling

NT

Sporrakulla

Hygrocybe splendidissima

praktvaxskivling

NT

Nedraryd

Pycnoporellus fulgens

brandticka

VU

Örnanäs

Brandticka (Pycnoporellus fulgens). Sk. Örkened, Örnanäs, 2008-09-27.
-Foto: Bernt Hägg.

Tack
Arne Neering tackas varmt för
välvillig guidning på markerna på
Nedraryd.
Deltagare
Carl-Gustav Bengtsson, Kerstin
Bergelin, Sven-Åke Hanson, Gunilla Hederås, Jan-Erik Hederås,

Karin Hjelmér, Bernt Hägg, Claes
Ingvert, Mats Karlsson, Joachim
Krumlinde, Ingvar Månsson, Ulf
Olsson, Thorsten Persson, Arne
Ryberg, Sigvard Svensson, Tony
Svensson, Monika Thörneby, Kerstin Wiking, Leif Örstadius, Hans
Östling.
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Otidea concinna,
2008-09-27,
Sporrakulla.
-Foto:
Joachim Krumlinde.
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Fynd i mediafungan
Ulf Olsson
1.
2.
3.
4.
5.

Svampar kan producera dieselolja
Långhorn ger en Stradivarius den rätta klangen?
Rödlistad svamp räddar skog
Konstgjord lever kan rädda dödssjuk efter svampförgiftning
Mykolog får ädellövpris

Svampar kan producera dieselolja
”Det är en stor upptäckt” berättar
den amerikanska professorn Gary
Strobel i ett pressmeddelande, som
beskriver att man hittat en svamp
(Gliocladium roseum) som har förmåga att bilda flyktiga kolväten
som heptan, oktan och derivat av
dessa med både raka och grenade
kolkedjor samt också bensen. Odling av svampen i cellulosalösningar visade också förekomst av
fettsyror och andra lipider. Många
av dessa ämnen är beståndsdelar i
eller kan framställas av petroleum
och forskarna gav därför produkt
erna namnet ’mycodiesel’. (Strobel et al. 2008) De hoppas också
att en kartläggning av svampens
gener skall avslöja vilka enzymer
svampen använder för bildning av

kolväten. En framtida kommersiell
framställning av ’svamp-dieselolja’
hägrar, och de har också tagit pat
ent på den kultur de använt.
I naturen lever den endofytiska
svampen, Gliocladium roseum, i
veden av det sydamerikanska trädet ulmo (Eucryphia cordifolia).
Detta träd växer ursprungligen i
Argentina och Chile men har bl.a.
införts till USA utmed Stilla havets
kust.
Försöksmaterialet är inte
Gliocladium roseum!
G. roseum är en marklevande
svamp som ofta lever som parasit i
andra svampar. Ove Eriksson svar
ade på min fråga om G. roseums
ställning och placering att den
9

Puggehatten 21 (3) 2008

numera heter Clonostachys rosea
och är ett stadium av Bionectria
ochroleuca (Schroers et al. 1999;
Schroers 2001). Han konstaterade
vidare att en s.k. BLAST-sökning i
GenBank på de gener Strobel et al.
(2008) sekvenserat (18Sr DNA och
ITS) visade att deras material utan
tvekan var en Ascocoryne-art och
inte hade något med ”Gliocladium
roseum” att göra.
Bionectria ochroleuca och dess
Clonostachys-stadium är en pyrenomycet medan Ascocorynearterna är discomyceter. Strobel
et al. kom fram till att deras försöksmaterial är en anamorf till en
Ascocoryne-art, men påstår samtidigt att ”anamorfen är en atypisk
Gliocladium roseum”, vilket alltså

är felaktigt, och kan leda till att
andra forskare förgäves försöker
få fram diesel från andra isolat av
arten. Senare har Gary Strobel i ett
mail till Ove Eriksson bekräftat att
deras material varit det anamorfa
stadiet av en Ascocoryne-art. I Sverige skulle man kunna samla in och
använda violett geléskål (Ascocoryne sarcoides) (se bild) eller stor
geléskål (A. cylichnium) som försöksmaterial för odling och framställning av dieselprodukter. Ove
Eriksson påpekar det i en kommentar till Ny Tekniks webbsida
om ”Svamp som gör diesel…”.
Referenser
Schroers, H-J 2001: A monograph
of Bionectria (Ascomycota, Hy-

Violett geléskål (Ascocoryne sarcoides). Broestorp, Emmislöv fg. 2006-11-16.
- Foto: Ulf Olsson.
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Långhorn gav en Stradivarius
den rätta klangen?
Antonio Stradivari var en mästare i
att göra välljudande violiner i slutet
av 1600-talet och fram till 1720. En
äkta ”Stradivarius” såldes 2006 för
mer än 3 miljoner dollar. Åtskilliga
misslyckade försök att tillverka en
lika välljudande replik av Stradivaris instrument har gjorts.
Nu har dock en forskare, Francis Schwarze, kommit på en trolig
orsak till Stradivarius unika ljud.
Han byggde en kopia av en Stradivarius av ett virke som han låtit
en vedsvamp, långhorn (Xylaria
longipes), angripa. Vedsvampens
mycel förbrukade en del vedämn
en, vilket ändrade virkets densitet
och instrumentets ton. I en äkta
Stradivarius ingår det tre olika träslag, gran, sälg och lönn. Långhorn

lever företrädesvis i lönn och kan
alltså mycket väl ha levt i och påverkat det lönnvirke som Antonio
Stradivari använde.
Hitintills har många forskare ansett violinens ålder som en orsak
till svårigheterna att återskapa en
Stradivarius. En annan teori säger
att det kan vara klimatiska orsaker.
Vid sekelskiftet 1600/ 1700 rådde
den s.k. lilla istiden i Europa vilket medförda smala årsringar och
hårdare virke hos lövträden.
Källor: Kristianstadsbladet (TT),
CBC News, Wikipedia
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Rödlistade taggsvampar stoppar
avverkning av skyddsvärda skogar
2008-11-12. Korsnäs AB hade
planerat att avverka en skog vid
Öresjön i Dalarna men sedan
Svenska Naturskyddsföreningen
i en inventering funnit den starkt
hotade (EN) smalfotad taggsvamp
(Hydnellum gracilipes) och ytter
ligare ca 100 rödlistade arter i området beslöt skogsbolaget att avvakta med avverkningen. SNF har
begärt att Länsstyrelsen skall ta ett
beslut om att området skall skyddas som naturreservat. Smalfotad
taggsvamp förekommer sparsamt
i Jämtland och Norrbotten. Fyndet av smalfotad taggsvamp vid
Öresjön är det första i Dalarna.

2008-12-09. En skogsägare i Härnösand började avverka 4 ha skog
men personer från den lokala miljö
rörelsen tog kontakt med Skogsstyrelsen sedan de funnit den rödlistade, starkt hotade (EN) bitter
taggsvamp (Sarcodon fennicus) i
området. Skogsstyrelsen utfärdade
genast avverkningsförbud på 1,5
ha av området som anmälts till avverkning. Om skogsägaren i strid
mot förbudet avverkar får han erlägga ett vite av 150 000 kronor.
Källor: Sundsvalls Tidning,
www.skyddaskogen.se

Konstgjord lever kan rädda dödssjuk
efter svampförgiftning
Akut leversvikt kan man få efter
att ha ätit lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) eller vit flugsvamp
(A. virosa). Det livshotande tillståndet kan normalt endast hävas
av en levertransplantation. Nu är
forskning på gång att skapa en
12

konstgjord lever. Tanken är att få
mänskliga stamceller att utvecklas
till leverceller. De placeras sedan
i en tredimensionell struktur av
polyestertrådar i en plastcylinder.
Patientens blod leds genom denna.
Forskarnas modell har redan testats
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i ett kliniskt försök i Italien med le- Källor: NyTeknik webbuppl. 2008verceller från grisar. Inte mindre 11-12, Rödlistade arter i Sverige
än elva av tolv dödssjuka patienter 2005 (ArtDatabanken)
räddades till livet.

Vit flugsvamp (Amanita virosa). Infälld t.h. lömsk flugsvamp (Amanita phalloides).
-Foto: Ulf Olsson.

Ädellövpris till mykolog
Docent Stellan Sunhede har sedan
1993 bidragit med en artikelserie
i Ekfrämjandets årsskrift Ekbladet
om ved- och barklevande svampar
på ek. I femton artiklar har hittills 23 arter presenterats närmare
i text och bild. Med vetenskaplig
skärpa presenterar han svampar
som på olika sätt är beroende av
ek. Resultaten av Stellan Sunhedes
svampforskning kommer inte bara
vara av värde för ekodlaren utan
också för miljöarbete och skoglig

forskning i vid mening. Ulf Olsson,
Ekbladets redaktör, delade ut priset
vid en ceremoni på Skogsstyrelsens distriktskontor i Skövde.
Stellan är expert bl.a. på buksvampar (Geastraceae). Han har
varit ledamot av ArtDatabankens
floravårdskommitté för svampar
och skrivit många Artfaktablad.
Källor: www.ekframjandet.se/Ekfr.
reg.86-/, Skaraborgs Allahanda
2008-11-19
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Svampar på
Norra kyrkogården i Lund
Joachim Krumlinde

Lömsk flugsvamp (Amanita phalloides). -Foto: Joachim Krumlinde.

Under tiden september 2004 – okto
ber 2008 hade jag min arbetsplats
i närheten av Norra kyrkogården
i Lund och hade därmed möjlig
heten att studera fungan där under
fem höstar.
De tre jämna åren hade god tillgång på svamp och stor artrikedom
medan de båda udda åren var betydligt magrare även om de flesta
arterna kom fram då också.
Norra kyrkogården anlades och
utvidgades i etapper under tiden
1814 – 1960 och omfattar idag 25
14

ha. Den allra äldsta delen liknar
mest en äldre park och är endast
otydligt strukturerad. Ryggraden
genom kyrkogården är en bred lindallé i nord-sydlig riktning. Längst i
norr finns ett bestånd av avenbok
och flera avenbokshäckar. I nordväst finns en rad med oxlar. I övrigt
varierar trädbeståndet mycket, med
alm, bok, ek, och björk. Dessutom
förekommer flertalet av de barrträd
som är karakteristiska för kyrkogårdar, men som är mindre intressanta ur mykologisk synpunkt.
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Avenbokskremla (Russula carpini).
-Foto: Joachim Krumlinde

Avenboksriska (Lactarius circellatus).
-Foto: Joachim Krumlinde

Speciellt rik funga finns vid
avenboksbeståndet längs med
Baravägen i norr. Här förekom
varje år avenbokskremla (Russula
carpini) i stora mängder, under tiden augusti – oktober. På samma
område kom också avenboksriska

(Lactarius circellatus), i varierande
mängd och under kortare tid (september – oktober). Ofta har också
lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) visat sig. Dessutom finns
alltid mycket gott om mjölskivling
(Clitopilus prunulus) och flera arter

Jättetrattskivling (Leucopaxillus giganteus). -Foto: Joachim Krumlinde.
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bläcksvampar, bl. a. glitterbläcksvamp (Coprinellus micaceus).
Ytterligare arter, tidvis vanliga har
varit syrlig fjällskivling (Lepiota
cristata) och gulnande musseron
(Tricholoma scalpturatum).
På gravarna förekom tidvis flera
häxringar av giftchampinjon (Agaricus xanthodermus) och någon
gång också snöbollschampinjon
(Agaricus arvensis). I och i närheten av gravar är också eldsopp
(Boletus luridus) vanlig varje år.

Under ett enda år (2007) såg jag
mängder av kamfingersvamp (Clavulina cristata) inom ett relativt
begränsat område i sydvästra delen
av kyrkogården.
På de stora gräsmattorna är nejlikbroskskivlingen
(Marasmius
oreades) vanlig varje år. Häxringar
av jättetrattskivling (Leucopaxillus
giganteus) finns på två ställen,
dels i en stor gräsmatta vid nordöstra hörnet, dels på grässluttning
vid infarten i väster. Fruktkroppar

Eldsopp (Boletus luridus). -Foto: Joachim Krumlinde.
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Tabell. Artlista från Norra kyrkogården i Lund 2004-2008.
Art
Agaricus arvensis

2004

2005

snöbollschampinjon

Agaricus xanthodermus

giftchampinjon

Agrocybe sp.

åkerskivling

Amanita phalloides

lömsk flugsvamp

Armillaria mellea s. l.

honungsskivling

Boletus calopus

bittersopp

Boletus luridus

eldsopp

Clavulina cristata

kamfingersvamp

Clitopilus prunulus

mjölskivling

2006

2007

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

2008
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

Coprinellus micaceus

glitterbläcksvamp

x

Coprinopsis atramentarius

grå bläcksvamp

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Coprinellus/Coprinopsis/Parasola spp. bläcksvampar

x

x

x

x

x

Coprinus comatus

fjällig bläcksvamp

x

x

x

x

x

Cortinarius balteatocumatilis

ekspindling

Cortinarius spp. flera arter

spindelskivlingar

Entoloma lividoalbum

lundrödskivling

x
x

x

x

x
x

Ganoderma lipsiense

plattticka

x

x

x

x

x

Ganoderma pfeifferi

hartsticka

x

x

x

x

x

Hygrocybe conica

toppvaxskivling

x

x

x

x

Hygrocybe nivea

vit vaxskivling

Inocybe fastigiata

topptråding

Inonotus cuticularis

skillerticka

Kuehneromyces mutabilis

föränderlig tofsskivling

x

x

x

x

x

Lactarius circellatus

avenboksriska

x

x

x

x

x

x

x

Lactarius fulvissimus

rävriska

x

sötriska

x

Lepiota cristata

syrlig fjällskivling

x

Leucopaxillus giganteus

jättetrattskivling

x

Marasmius oreades

nejlikbroskskivling

x

Psathyrella candolleana

vitspröding
sprödskivlingar

Russula carpini

avenbokskremla

x
x
*

Lactarius subdulics

Psathyrella spp.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

Tricholoma scalpturatum

gulnande musseron

x

x

Tricholoma sciodes

puckelmusseron

x

x

Xerula radicata

rynkroting

x

x

x

x

x
x
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visade sig bara vartannat år (de
jämna åren) men däremellan var
häxringarna synliga genom skador
och ojämnheter i gräsväxten.
Plattticka (Ganoderma lipsiense) med flera fruktkroppar finns på
en stor bok i södra delen av kyrko
gården. I nordvästra delen, nära
kapellet, förekommer hartsticka
(Ganodema pfeifferi) på oxel. Skillerticka (Inonotus cuticularis) växer i år (2008) i en hålighet i en bok
i den sydvästra spetsen av det område som ursprungligen lagts ut till
kyrkogård. Detta område avskildes
när Kung Oscars väg byggdes cirka
1930 och ingår inte längre i kyrko
gården. Skillertickan betecknas
därför med asterisk (*) i artlistan.
Det har visat sig viktigt att besöka området ofta och regelbundet eftersom många svampar inte
tillåts växa särskilt länge. Kyrkogårdsarbetarna håller flitigt efter
fruktkropparna, speciellt på och
nära gravarna men också på de stora öppna gräsmattorna. Att gå runt
och leta svamp på kyrkogårdar kan
också uppfattas som en lite märklig och udda sysselsättning, så man
ska helst göra det lite diskret. Jag

18

har heller inte velat gå omkring
och skylta med svampkorg, även
om det har bjudits lite matsvamp
också, som mjölskivling och avenbokskremla.
Slutligen ska sägas att denna undersökning har gjorts under lunchpauser och utan andra ambitioner
än att ge författaren till denna artikel lite avkoppling i arbetet. Den
kan knappast kallas inventering
eftersom många arter har förbisetts
och flera har ignorerats på grund av
författarens ointresse och okunnighet. Jag har dock velat fästa uppmärksamhet på en del intressanta
arter som får anses vara karakteristiska för denna miljö. Här finns
dels mykorrhizasvampar, framför
allt vid avenbokarna, dels nedbrytare på näringsrik mark, och, fast i
mindre grad, trädväxande svamp
ar.
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Sedan sist
Knutstorps ekhage
16 augusti 2008
Knutstorps ekhage ligger strax norr
om Knutstorps slott. Hagen ligger
utmed väg 109 mellan Ask och Kågeröd. I norr ses Söderåsens sydsluttning.
Det finns en liten parkerings-

ficka nära ingången till hagen. Där
lyckades jag, Joachim Krumlinde
och Kerstin Bergelin att klämma
in våra bilar. Hade vi blivit fler, så
hade vi fått gå en bit.
Innan vi klättrade över stättan
till hagen välkomnades vi av självaste Tycho Brahe. Hans staty står
här för att minna om
att han en gång föddes på slottet. Några
av ekarna är mycket
gamla och grova, och
vi diskuterade om inte
någon av dem skulle
kunna ha planterats
redan då Tycho levde
(1546-1601).
Min första kontakt
med platsen fick jag
på 1970-talet, då jag
och mina föräldrar
besökte valborgsbålet
som brukade arrangeras i hagen. Senare
har jag besökt lokal
en tillsammans med
Sigvard Svensson. Då
hittade vi flera sällsynta kremlor (Russula sp.).
Zonkamskivling (Amanita battarae).
När vi nu kom in
Knutstorp, 2008-08-16. -Foto: Claes Ingvert.
i hagen kände vi med
19
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Närbild av hattkant, zonkamskivling (Amanita battarae). Knutstorp, 2008-08-16.
-Foto: Claes Ingvert.

viss besvikelse att marken såg
ganska kvävepåverkad ut. Tjockt
frodigt gräs med maskrosor täckte
marken. Lite längre in blev gräset
glesare, och direkt började en del
svampar visa sig.
Det hade kommit lite regn, efter
flera veckors torrt och soligt väder.
Men fruktkroppsbildningen hade
inte riktigt börjat komma igång.
En vacker kamskivling lät jag stå
kvar för att de andra skulle få se.
När Kerstin fick se den visade det
sig vara en zonkamskivling (Amanita battarae). Denna har en tydligt
zonerad hatt, samt mörk skivegg.
20

Joachim visade upp ett antal fina
mandelriskor (Lactarius volemus).
Det blev inte så många arter denna
gång. Totalt hittade vi bara ett tiotal
arter. Det skulle nog behövas några
blöta veckor till.
Om man undviker de kväverika
partierna finns här möjligheter till
fina fynd framöver.
Vi åkte sen vidare till Grindhus
fälad, där vi åt lunch i solskenet.
Efter maten blev det en kort exkursion.
Claes Ingvert
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Balsberget 13 september 2008
Endast två deltagare dök upp till
exkursionen på Balsberget. Efter
att det hade regnat mycket veckorna innan, var det ganska gott om
svamp i markerna.
Vi gick det gula femkilometersspåret runt berget, och tidigt fann
vi arter som pulverticka (Oligoporus ptychogaster), sotticka (Ischnoderma benzoinum) och panterflugsvamp (Amanita pantherina). I
bokskogen fanns det gott om fagerkremlor (Russula lepida).
Av matsvamp hittade vi bl.a.
trattkantarell (Cantharellus tubaeformis), kantarell (Cantharellus
cibarius), rimskivling (Rozites cap
eratus), stensopp (Boletus edulis),
blomkålssvamp (Sparassis crispa)
och svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides). Dock fann vi

Rimskivling (Rozites caperatus).
-Foto: Tony Svensson.

inga större mängder av dessa matsvampar.
Drygt halvvägs satte vi oss och
fikade på en stor sten. Därefter let
ade vi upp lokalen för bläckfisksvamp (Anthurus archeri). Veckan
innan hade jag hittat både fruktkroppar och häxägg av arten till
svamputställningen i Kristianstad.
Drygt tio häxägg fanns nu kvar,
dock inga fruktkroppar. Andra intressanta svampar vi hittade var
bl.a. svavelmusseron (Tricholoma
sulphureum), fjällsopp (Strobilomyces strobilaceus), lömsk flugsvamp (Amanita phalloides), jätteticka (Meripilus giganteus) och
cinnoberspindling
(Cortinarius
cinnabarinus). Totalt fann vi ca 85
arter.
Hans Östling
Fyledalen 20 september 2008
De åtta förväntansfulla deltagarna
som samlades vid Röddinge kyrka skulle inte bli besvikna. Under
dagen noterades nämligen 163 art
er varav 20 rödlistade, så alla fick
möjlighet att bli bekanta med ett
antal nya arter.
Det första målet var gamla
idrottsplatsen i Röddinge. Deltagarna spreds snabbt i de lerrika sluttningarna och återvände
med bl.a. skivsopp (Phylloporus
21
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rhodoxanthus),
sockelspindling
(Cortinarius saporatus), gulprickig vaxskivling (Hygrophorus chrysodon), stor tratticka (Polyporus
badius) och dunslidskivling (Volvariella hypopithys).
Efter lunchpausen förflyttade vi
oss till Nyvångsskogen på andra
sidan dalen. Även här var det
gott om svamp. Bl.a. noterades
praktspindling och rävspindling
(Cortinarius terpsichores och C.
vulpinus), rödbandsriska (Lactarius
rubrocinctus), dystersopp (Porphyrellus porphyrosporus) och kortfotad kremla (Russula curtipes).
Vi lyckades helt klart pricka in
svamparnas formtopp år 2008.
Sven-Åke Hanson
Knivsåsen-Borelund
4 oktober 2008
Dagens nio deltagare gav sig ut i de
här markerna med högt ställda förväntningar. Orsaken till detta var
naturligtvis den minnesvärda exkursionen hit den 28 oktober 2006
(se Puggehatten 1/2007).
På en kraftigt nedbruten stor
boklåga alldeles intill P-platsen
sitter faktiskt hela fyra olika sköldingar: hjort-, borst-, små- och nät(Pluteus cervinus, P. umbrosus, P.
nanus, P. phlebophorus). Här växer
22

även luden skålmurkla (Helvella
bulbosa), rynkhätta (Mycena galericulata), gyttrad röksvamp (Lycoperdon pyriforme) och klubbhonungsskivling (Armillaria gallica).
Senare noterar vi även finfjällig
honungsskivling (A. cepistipes).
Det vimlar inte direkt av fruktkroppar i skogen, men artlistan
växer stadigt; svartkremla (Russula
nigricans) är allestädes närvarande
som den varit överallt i stort sett
hela hösten och bland övriga 17
kremlor kan nämnas rosen-, purpur-, duv-, iris-, blågrön och mångfärgad kremla (R. velutipes, R. undulata, R. grisea, R. ionochlora,
R. parazurea och R. romellii) samt
den lilla ovanliga R. puellula. Både
riskor (Lactarius spp.) och spindlingar (Cortinarius spp.) representerades bara av ett fåtal vanliga arter
och kantarellerna lyste helt med sin
frånvaro. Bland de något talrikare
sopparna kan noteras fjäll-, dyster-,
brun-, bok-, rut-, ek och hasselsopp
(Strobilomyces strobilaceus, Porphyrellus porphyrosporus, Xero
comus badius, X. pruinatus, X.
chrysenteron s.str., Leccinum quercinum och L. pseudoscabrum). En
samling ovanligt färgade blodsoppar (Boletus luridiformis) vållade
en stunds upphetsning och huvudbry, men ändade slutligen trots allt
som just blodsopp, efter kontroll
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En avvikande
blodsopp (Boletus
luridiformis).
Knivsåsen,
2008-10-04.
-Foto:
Sigvard Svensson.

hemma. En ensam stensopp (B.
edulis) fullbordade listan.
I samband med fikapausen kröp
som vanligt en del intressanta fynd
fram. I en korg gömde sig exempelvis den lilla blodchampinjonen
Agaricus fuscofibrillosus och en
stor orangerosatonad ”musseron”
som konfunderade oss alla, visade
sig hemma vara den sällan sedda
lundvaxingen (Hygrophorus nemoreus). En vackert fjällig spröd
ing visade sig efter kontroll vara
just fjällspröding (Psathyrella cotonea).
Områdets gamla ogödslade bet
esmarker visade sig bjuda en god
samling av framförallt vaxingar;
av 11 noterade arter kan nämnas
prakt-, scharlakans-, kantarell- och
gråvaxing (Hygrocybe splendidissima, H. punicea, H. cantharellus
och H. irrigata).

Områdets rikedom på grov död
ved gav naturligtvis en del fynd
av vedväxande arter såsom koralltaggsvamp (Hericium coralloides),
lysticka (Hapalopilus rutilans) och
liten bokdyna (Hypoxylon cohaer
ens). Totalt noterades 140 arter.
Sigvard Svensson

Nyehusen samt Gärds Köpinge
kronoskog 18 oktober 2008
Vi var åtta förhoppningsfulla puggehattar, varav två ur den yngre generationen som mötte upp vid Yngsjöhallen för att sedan transportera
oss vidare till Nyehusen. Denna lokal är sandig med vissa kalkinslag.
Dominerande trädslag är tall med
inslag av björk och viden.
Där vi parkerade bilarna är ett in23
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hägnat område för orkidéer, bland
annat purpurknipprot och kal knipprot samt hybriden mellan dessa. Vi
hittade här bl.a. fyrflikig jordstjärna
(Geastrum quadrifidum). Där växer dessutom kal tallört och rikligt
med sandkremla (Russula torulosa)
i den äldre tallskogen söder om inhägnaden. Totalt hittade vi 63 arter
med bl.a. tallkremla (Russula cessans), riddarmusseron (Tricholoma
flavovirens), läcker riska (Lactarius deliciosus), kopparspindling
(Cortinarius cupreorufus) och gul
flugsvamp (Amanita gemmata).
Efter lite lunch fortsatte en del
av oss till Gärds Köpinge krono-

skog. Denna skog är planterad och
domineras nu av lite äldre tallskog,
men här finns även gran-, lärk- och
björkplanteringar. Marken är sandig, lite försurad, förmodligen med
kalkinslag under. Lokalen är rik på
olika kremlor. Vi hittade bl.a. tall- ,
blod-, mandel- och jodoformkremla
(Russula cessans, R. sanguinea, R.
integra och R. turci). Totalt fann vi
efter ett kort besök 65 arter. Dagen
avslutades sedan på ett förnämligt
sätt med en väl tilltagen eftermiddagsfika på konditoriet i Vä. Tack
Ingvar M.
Mats Karlsson

Joachim Krumlinde, Karin Hjelmér, Signild Olsson och Sigvard Svensson i Mälarhusens sanddyner, 2008-10-25. - Foto: Ulf Olsson.
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Det öppna sanddynlandskapet slutes av planterad och invandrad tall.
Mälarhusen, 2008-10-25. - Foto: Ulf Olsson.

Mälarhusens dynlandskap
25 oktober 2008
Strålande sol, blå himmel och näst
an vindstilla mötte dagens åtta
puggehattar på parkeringen vid
Mälarhusens strandbad. Målet för
dagens övningar var det drygt 50
hektar stora området ”Mälarhus
ens dynlandskap” som nyligen
föreslagits som nytt naturreservat
och som är ett gammalt utmarksområde med öppna, rörliga sanddyner
utmed en kort kuststräcka nordost
om Mälarhusens strandbad.
I området finns en av de få kvarvarande resterna av en tidigare vanlig landskapstyp som till stor del

har utplånats genom skyddsplanter
ing av barrskog samt bebyggelse.
De träd som dominerar i området
är tall, bergtall, björk och al. En
viktig buske ur svampsynpunkt är
krypvide, med vilken ett antal dynspecifika arter bildar mycorrhiza.
Även ljung och kråkris är påtagliga
inslag i miljön liksom olika renlavar som bitvis täcker marken.
Redan vid parkeringen noterades
gul flugsvamp (Amanita gemmata),
skäggriska (Lactarius torminosus),
rabarbersvamp (Chroogompus rutilus), ockragul grynskivling (Cystoderma amianthinum), pluggskivling (Paxillus involutos coll.),
25
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Dynlaxskivling (Laccaria maritima). Mälarhusen, 2008-10-25.
-Foto: Ulf Olsson.

svart hattmurkla (Helvella lacunosa), mörkfjällig honungsskivling
(Armillaria ostoyae), kokosriska
(Lactarius glyciosmus), smörsopp
(Suillus luteus), bruneggad hätta
(Mycena olivaceomarginata) samt
stor och vanlig laxskivling (Laccaria proxima och L. laccata).
Väl ute i det vita, aktiva, dynerna hittades så flera av de till
dynlandskapet hörande svamparna
såsom dynspröding (Psathyrella
ammophila), sandtråding (Inocybe
lacera var. maritima) och så stora
mängder av dynlaxskivling (Laccaria maritima). Granne med dessa
och uppenbart kopplade till krypvi26

det växte fränskivlingen Hebeloma
vaccinum. Efter lite letande hittade
vi även några tuvor av dynhätta
(Mycena chlorantha) som sedan,
som väntat, visade sig sitta lite varstans. I de fuktiga sänkorna innanför den yttersta dynraden är vegetationen lite tätare bland annat med
unga klibbalsdungar, kraftigare
krypvidebuskage och enstaka björkar. Här noterar vi björksopp (Leccinum scabrum) och röd flugsvamp
(Amanita muscaria). Vi hittar även
flera olika små skarpa kremlor
bland krypvidet och den vanligaste
visar sig vara nordkremla (Russula
laccata = norvegica) medan övriga
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2-3 arter fortfarande saknar säkra
namn.
Längre inåt land med uppvuxen
tallskog hittar vi gulbrun hartryffel (Rhizopogon luteolus), gift- och
jodoformkremla (R. emetica och
R. turci), riddar-, grå och kastanjemusseron (Tricholoma flavovirens,
T. terreum och T. albobrunneum),
rödskivig och grönköttig kanelspindling (Cortinarius semisanguineus och C. malicorius) samt både

tallkotteskivling (Strobilurus stephanocystis) och kottetätskivling
(Baeospora myosura). Totalt räknade vi in minst 46 arter.
Sigvard Svensson
PS! Om du vill läsa mer om dynsvampar finns en artikel av Ingemar Robertsson i Puggehatten nr 1
1991.

Joachim Krumlinde, Claes Ingvert och Karin Hjelmér framför de vandrande dynerna i
Mälarhusens dynlandskap, 2008-10-25. -Foto: Sigvard Svensson.
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Bokanmälan
Hela Sveriges husman

Redaktör: Tony Wallin
ISBN 978 91-534-3280-7
Pris 149,00 SEK (Med bonuscheck 25,00 SEK i ICA-butik)

Hela Sveriges husman har belönats med utmärkelsen Årets kulturgärning av Måltidsakademins
biblioteksstiftelse i tävlingen Årets
Svenska Måltidslitteratur 2008. I
motiveringen
heter
det ”En historisk
kartläggning av husmankostbegreppet
i vår tid, där 10000
recept ur svenska folkets djup granskats,
testats och sammanställts, utan att göra
avkall på den viktiga
smaken”.
Recepten samlades
in i ICA-butiker och
på ICA:s webbplats.
Det resulterade i en
bok: Hela Sveriges
husman med 100 av
de bästa recepten.
Bland dessa finns
”Kantarellbiffar” en
rätt som är gudomligt
28

god och lättlagad! Mer behöver ju
inte sägas om denna kokbok med
husmanskost från Malmö till Haparanda. Köp den och njut!
Ulf Olsson
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Rutbläcksvamp, Coprinus picaceus. Bökenäset, 2008-10-11. -Foto: Ulf Olsson.
Pärmens baksida:
Ringmussling, Pleurotus dryinus. Sporrakulla 2008-09-27. -Foto: Kerstin Bergelin.
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