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Ordförandens sida

Ett väldigt försenat ”Gott nytt år”, käre 
medlem! Ett år som blir Puggehattens 
25:e	och	det	borde	vi	naturligtvis	fira.	En	
repris på föreningens första exkursion den 
4 maj 1986 gick till Dalby Söderskog den 
7 maj. Den 17 september blir det ännu en 
jubileumsexkursion, i Nordostskåne, se 
vidare i programmet.

Det här numret är så försenat att vi 
beslöt att göra det till ett dubbeldito, num-
mer 1-2/2011. Tyvärr innebär förseningen 
att	flera	planerade	exkursioner	endast	har	
blivit annonserade på Puggehattens webb-
plats*, vilket vi starkt beklagar. En av or-
sakerna till förseningen är att utlovat ma-
terial inte kommit in till redaktören. Till 
syndarna hör inte minst jag själv; jag hop-
pas kunna bättra mig framöver. Mer om 
konsekvenserna för framtiden lite längre 
ned.

Årsmötet avhölls 23 februari, som 
vanligt på Botaniska museet i Lund och 
bevistades av 16 medlemmar. Inför års-
mötet hade tre styrelseledamöter avsagt 
sig omval: Hans Östling, Tove Thomas-
son och kassören Matz Hansson. Samt-
liga tackas härmed varmt för sina insatser 
för föreningen. Endast Hans Östling var 
närvarande och kunde avtackas på plats, 
övriga får avtackas vid lämpligt tillfälle. 
Valberedningen kunde, efter ett styvt ar-
bete, presentera tre nya ledamöter: Ger-
trud Grönvall, Jan Svensson och Anette 
Zetterlund som härmed välkomnas i sty-
relsen. Tack för att ni ställer upp!

Trots valberedningens idoga försök 
fanns ingen kandidat till kassörsposten så 
på det konstituerande styrelsemötet be-

slöts att undertecknad tillsvidare fungerar 
som både ordförande och kassör. Gertrud 
ska ta hand om redovisningen av exkursi-
onsstatistik och -rapporter, Anette ska hål-
la koll på vilka remisser vi får och hinner 
med att besvara och Jan går in i redaktion 
och programkommitté. I övrigt kvarstod 
alla på sina poster, så långt! Se vidare sty-
relseförteckningen på pärmsida 2.

Att vara redaktör för ett medlems-
blad som PUGGEHATTEN är en otack-
sam uppgift som utförs ideellt på fritiden. 
Att få ut exkursionsprogrammet i tid styr 
våra planerade utgivningstider, men utö-
ver	detta	vill	 vi	 ju	helst	 att	 det	finns	 lite	
annat av intresse också. Och när utlovat 
material (inte minst mitt eget) dröjer blir 
det lätt en ohållbar uppgift. Detta ledde till 
att Tony under våren avsade sig uppdraget 
som redaktör och detta (dubbel-)nummer 
blir därför hans sista som redaktör. Tony, 
ett stort tack för din insats som redaktör! 
Du har gjort ett storartat jobb, inte minst 
genom att göra om PUGGEHATTEN till 
en fullfärgstidskrift.

Som konsekvens av detta hölls ett 
nytt konstituerande möte den 11 juli: re-
sultatet blev att Claes Ingvert tar över som 
redaktör från och med nr 3/2011, medan 
Tony tar över Claes uppgift som program-
sekreterare. Meningen är också att övriga 
i redaktionen ska ta ett mer aktivt ansvar 
framöver så vi kan fullfölja våra intentio-
ner med medlemsbladet. Jag hoppas också 
att du, käre medlem, hjälper till med att 
skicka in artiklar, recept, notiser, bilder 
och innehållsidéer. Det kan du göra precis 
när som helst!

*www.puggehatten.se
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Lördagen 1 oktober planerar vi för 
en svarsvisit på Bornholm och ”Svampe-
vennerne” där. Vi hoppas att vädret blir 
gynnsamt och att båtarna går. Glöm inte 
anmäla dig!

Vi fortsätter vår mångåriga tradition 
med inventeringshelger och i år kommer 
vi att ägna oss åt Falsterbohalvön med bas 
i Höllviken 7-9 oktober. Tack vare det ge-
nerösa föreningsbidrag vi (efter ansökan!) 
får från Region Skånes Miljövårdsfond 
kan vi hålla deltagaravgifterna nere och 
ge	fler	möjlighet	att	delta.

Också med stöd av Region Skånes 
miljövårdsfond, och i samarbete med 
Hörjelgårdens vänner och Studiefrämjan-
det, ordnas ett seminarium om svampar på 
lövved på Hörjelgården 22-23 oktober. Se 
separat inbjudan.

Norrifrån nås vi av oroande nyheter 
vad gäller Nationalnyckeln och Svenska 
Artprojektet, men detta får vi återkomma 
till nästa gång eller eventuellt i en separat 
artikel. Detsamma gäller Internationella 
Skogsåret och en del annat.

Du som får en påminnelse om med-
lemsavgiften med detta nummer får detta 
på grund av att någon betalning inte note-
rats ELLER för att du glömt bort att skriva 
avsändare på betalningen alternativt att 
undertecknad missat din betalning. I det 
första fallet tror jag att du bara glömt bort 
att betala och hoppas att du trots allt vill 
fortsätta som medlem i Puggehatten. I det 
senare fallet ber jag dig att kontakta un-
dertecknad snarast.
Vi ses i markerna framöver!

Sigvard Svensson
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INVENTERINGSHELG
i Höllviken

7-9 oktober 2011

Alla medlemmar i Puggehatten inbjuds till att 
delta i höstens inventeringshelg 

Program: Samling fredag kväll den 7 oktober kl. 18.00 för gemensam middag på kursgården. 
Efter middagen blir det en kort lägesrapport om de senaste intressanta svampfynden 
i Skåne, presentation av den fortsatta inventeringen, genomgång av exkursionsmålen 
och avslutning med bildvisning.

 
 Lördagen och del av söndagen ägnas åt exkursioner i omgivningarna och artbestäm-

ningar.	De	flesta	av	de	planerade	exkursionsmålen,	dynlandskap,	strandängar,	ljung-
hed och tallskog, är inte tidigare besökta i samband med Puggehattens exkursioner. 
Avslutning	efter	söndagens	eftermiddagsfika	ca	kl.	15.00.

 
 För dem som har tillfälle kommer också exkursioner att genomföras fredag för- och 

eftermiddag med start kl. 10.00 i Arrie på parkeringen vid kyrkan.
 
 Ta med termos, matlåda samt gärna förlängningskabel och skrivbordslampa.
  
Logi: Falsterbo Kursgård. Inkvartering i dubbelrum eller enkelrum där lakan och handdu-

kar	ingår.	Rum	i	hotelldelen	har	privat	dusch	och	toalett.	För	rum	i	stuga	finns	dusch	
och toalett i korridoren. Begränsat antal rum. Önskemål om boende fördelas efter 
anmälningsdag. Som anmälningsdatum räknas inbetalningsdatum av anmälningsav-
gift.

 
Kostnad:	 Deltagare	betalar	för	frukost,	lunchpaket,	middag	och	fika,	totalt	500:-	för	hela	helgen.	

För boende i enkelrum/hotelldelen tillkommer 200:-/natt, för boende i dubbelrum/ho-
telldelen 100:-/person/natt och för enkelrum i stuga 100:-/natt. Resa, i samband med 
exkursionerna, samt logi och arbetsrum subventioneras. 

Anmälan: Anmälan sker genom att betala in kostnaden för maten, 500:- samt eventuellt rums-
tillägg på plusgiro 12 10 34 - 3 senast den 1 september. Önskemål om specialkost 
måste anges vid anmälan. Antalet deltagare är begränsat.

Upplysn.: Kerstin Bergelin tel.: 042-238232; 070-5411414.  
 Sven-Åke Hanson tel.: 042-297108, 070-6097108.

 
Välkommen till en fjortonde inventeringshelg i Puggehattens regi!

Styrelsen
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I Puggehattens målsättning ingår att före-
ningen skall verka för en bättre kännedom 
om Skånes svampar samt en kartläggning 
av deras förekomst. I linje med denna mål-
sättning anordnades för trettonde året en 
övergripande inventeringshelg i markerna 
kring sjön Immeln norr om Kristianstad 
den 17-19 september 2010. 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), i 
Stenshuvuds nationalpark 2007 (Bergelin 
2008a) och i nordöstra Skåne 2008 (Ber-

Svampar i nordöstra Skåne
Resultat och kommentarer från 

Puggehattens inventeringshelg 2010

Kerstin Bergelin

Vridfingersvamp (Clavaria amoenoides). Bosarp 2010-09-18, leg. Maria Sjöstedt, det. Kerstin 
Bergelin. - Foto: Kerstin Bergelin.
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gelin 2008b) och 2009 (Hanson 2009). 
Puggehatten har också anordnat in-

venteringshelger riktade mot särskilda 
svampgrupper	 på	 flera	 platser	 i	 Skåne,	
i Hörjel 1989 med tema ängssvampar 
(Malm 1989, Hägg & Svensson 1990), i 
Degeberga	hösten	2003	med	tema	tryfflar	
(Olsson 2004) och i Söderåsens national-
park senvåren 2006 med tema discomyce-
ter.

Inkvarteringen under inventeringshel-
gen 2010 i östra Skåne förlades för tredje 
året i rad till Breanäs Hotell & Konferens 
vid västra stranden av sjön Immeln. Kon-
ferenshotellet erbjuder bekvämt boende 
och utmärkta arbetslokaler med gott om 
plats för alla deltagare.  Efter exkursio-
ner, bestämningsarbeten under eftermid-

dag och kväll är det välkommet av alla 
med en traditionsenlig bildkavalkad över 
årets skånska svampfynd, vilken i år ge-
nomfördes av Hans Östling, till allas upp-
skattning. Alltid lika välkommet är också 
avbrotten	 för	 fikapaus	 med	 hembakade	
kakor av Kerstin Wiking.

De inventerade lokalerna
Under inventeringshelgen besöktes sex 
lokaler (tabell 1). Sporrakulla har besökts 
tidigare dels i samband med Puggehattens 
exkursioner (Svensson 1990) och dels 
under inventeringshelgen 2008 (Bergelin 
2008b). Även Breanäs strövområde in-
venterades under inventeringshelgen 2008 
(Bergelin 2008b), men besöktes endast 
flyktigt	 under	 inventeringshelgen	 2010.	

Tabell 1. Besökta lokaler under Puggehattens inventeringshelg 2010.

Lokal Församling Koordinater Biotop Antal noterade 
arter

RT 90

Bosakulla, Örkened X=6252100, 
y=1402070

Hagmark, vars bete upphört (2008). 99

söder om

Bosarp Glimåkra X=6245060, 
y=1396840

Välhävdad (2010) naturbetesmark med 
inslag av lövdungar.

156

Breanäs Hjärsås X=6240330, 
y=1406720

Lövblandskog med stor inblandning av 
tall, ek och bok.

9

strövområde

Brotorpet Vånga X=6241840, 
y=1412630

Norra delen huvudsakligen bokskog med 
inslag av äldre ekar. Södra delen delvis 
mycket gammal bokskog med påtagligt 
inslag av tall, gran och död ved (framfö-
rallt gran) i form av lågor. 

188

Matsalycke Östra Broby X=6234790, 
y=1392580

Betad asklund, inslag av ek, al, björk och 
hassel.

27

Sporrakulla Hjärsås X=6241080, 
y=1403180

Ålderdomligt kulturlandskap med slåt-
teräng, löväng, betad hagmark och små 
åkerlyckor. Omgivande bok- och ekdomi-
nerad ädellövskog med inslag av tall.

130
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Vid en exkursion runt Immeln 2006 be-
söktes  också Breanäs strövområde samt 
Brotorpet (Olsson 2006).

Resultat
Det bör uppmärksammas, att antalet arter 
mellan de olika lokalerna inte kan jämfö-
ras, eftersom antalet deltagare och inven-
terare varierade under helgen. Lokalernas 
storlek varierar betydligt och också väd-
ret brukar ha en viss inverkan på inven-
teringsresultatet. Under lördagens besök 
på Bosarp föll enstaka regnskurar, medan 
ihållande regn under eftermiddagen vid 
besöket på Bosakulla högst väsentligt för-
kortade både tid och intresse för invente-
ring.

Antal noterade fynd under inven-
teringshelgen 2010 var 616. Det största 
antalet arter, 188 (tabell 1), noterades på 

Brotorpet öster om Immeln. Brotorpet in-
vigdes som naturreservat i december 2009 
(Länsstyrelsen 2009) för att bl.a. bevara 
och restaurera ädellövskogen.

	På	platsen	finns	en	betydande	mängd	
död och döende träd. I norra delen av Bro-
torpet	 uppmärksammades	 särskilt	 flera	
stora	 fingersvampar	 av	 släktet	 Ramaria	
som med bestämningshjälp av Lennart Sö-
derberg	visade	sig	vara	blek	fingersvamp	
R. maireiVU,	 druvfingersvamp	 Ramaria 
botrytisNT,	 rak	 fingersvamp	R. stricta, R. 
flavescens, R. pallido-saponaria och R. 
rubripermanens. Det är värt att notera att 
Ramaria pallido-saponaria också samla-
des på Sporrakulla.

Fynden under helgen gav dels svar 
på en efterlysning och dels en bekräftelse. 
På Brotorpet samlades fruktkroppar av 
vad som i fält ofta har benämnts rödgul 

Naturbetesmark på Bosarp 2010-09-18. - Foto: Kerstin Bergelin.
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Ramaria pallido-saponaria. Sporrakulla 2010-09-17, leg. Bernt Hägg, det. Lennart Sö-
derberg. - Foto: Kerstin Bergelin.

Ramaria rubripermanens. Brotorpet 2010-09-19, leg. Tony Svensson, det. Lennart Söder-
berg. - Foto: Kerstin Bergelin.
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taggsvamp Hydnum rufescens. Denna lilla 
taggsvamp har på senare år uppmärksam-
mats (Jeppson 2010), eftersom det med 
stor sannolikhet rör sig om tre olika ar-
ter. En undersökning i mikroskop visade 
att vårt fynd var Hydnum umbilicatum. I 
litteraturen (Jeppson 2010) anges att Hyd-
num umbilicatum bildar mykorrhiza med 
bok eller ek, vilket stämmer väl överens 
med den bok- och ekdominerade miljön 
på norra delen av Brotorpet.

Längs stigen på den grandominerade 
södra delen av Brotorpet noterades en 
stor samling av rosenslemskivling Gom-
phidius roseus. Fruktkropparna växte helt 
nära örsopp Suillus bovinus och bland trä-
den fanns också inslag av tall. Symbiosen 
mellan de tre organismerna tall, örsopp 

och rosenslemskivling har beskrivits av 
Pål Axel Olsson (2000) och förhållande-
na på den enda fyndplatsen på Brotorpet 
överensstämmer med denna beskrivning.

Skötselplanen för naturreservatet 
Brotorpet fastställdes 2009-12-03 (Läns-
styrelsen 2009) och i denna redogörs 
tydligt för skötselåtgärderna inom områ-
det. Det är dock mycket underligt att det i 
denna	skötselplan	inte	går	att	finna	några	
skötselföreskrifter med förbud att samla 
vedlevande	svampar.	I	reservatet	finns	en	
stor mängd död ved, vilket bl.a. gynnar fö-
rekomsten av vedlevande svampar. Exem-
pel på vedlevande arter, som tidigare har 
noterats inom området är igelkottstagg-
svamp Hericium erinaceus, fridlyst och 
akut hotad (CR) och vilken har dokumen-

Hydnum umbilicatum. Brotorpet 2010-09-19, det. Kerstin Bergelin. 
- Foto: Kerstin Bergelin.
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terats endast på ett fåtal platser i Skåne. 
Området ingår i ett område av riksintresse 
för friluftslivet och Skåneleden går ige-
nom området, vilket medför ett stort antal 
besökare årligen. 

På betesmarken Bosarp noterades 156 
arter, varav sex rödlistade arter (tabell 2). 
Lokalen är hävdad med nötkreatur, till 
större delen med väl avvägd hävd. Loka-
len har ett mycket högt naturvärde som 
naturbetesmark och bör återbesökas under 
kommande år. En bläcksvamp, Coprinop-
sis phlyctidospora, samlad av Bernt Hägg 
på Bosarp och bestämd av Leif Örstadius, 
är tidigare inte dokumenterad för landet.

Den lilla betade asklunden Matsa-
lycke söder om Broby donerades till Na-
turskyddsföreningen i Skåne 1956 under 

förutsättning att området skulle avsättas 
som naturreservat. Området skyddades så 
småningom och är nu förutom naturreser-
vat också Natura 2000-område. Det är i 
detta sammanhang värt att notera att häv-
den är ojämn, delar av marken är gödslad 
och ohävdsarter som hundkäx, skräppor 
och brännässlor hålls otillräckligt tillbaka 
även om också slåtter har genomförts. På 
området noterades tre rödlistade arter (ta-
bell 2), dock inga ängssvampsarter.

Belägg av vissa sällsynta och rödlis-
tade arter förvaras i privata herbarier och 
kommer senare att lämnas till Lunds Uni-
versitets Botaniska Museum (LD) för att 
göras tillgängliga för framtida forskning. 
Artlistor från samtliga besökta lokaler har 
lämnats till deltagarna. Samtliga inven-

Artbestämning i fält på Bosakulla 2010-09-18. - Foto: Kerstin Bergelin.
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teringsdata är rapporterade till Länssty-
relsen i Skåne och till ArtDatabanken via 
Artportalen (www.artportalen.se).

Tack
Ett stort tack till Region Skåne för gene-
röst tilldelade medel, vilka möjliggjort ge-
nomförandet av denna inventeringshelg. 
Lennart Söderberg tackas varmt för att ha 
bestämt de arter av Ramaria, som påträf-
fades under inventeringshelgen på Brotor-
pet och på Sporrakulla.

Deltagare
Kerstin Bergelin, Görel Hamilton, Sven-
Åke Hanson, Gunilla Hederås, Jan-Erik 
Hederås, Bernt Hägg, Mats Karlsson, Joa-
chim Krumlinde, Anders Lykke, Thorsten 
Persson, Maria Sjöstedt, Tony Svensson, 
Monica Thörneby, Kerstin Wiking, Leif 
Örstadius och Hans Östling.
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Sundsvalls mykologiska förening (Myko) 
har sedan 1982 arrangerat svampveckor i 
Borgsjö i västra Medelpad under slutet av 
augusti. Fram till 2003 hölls dessa vartan-
nat år (de udda åren), men sedan har man 
gjort paus till 2010.

Borgsjöveckorna är organiserade un-
gefär som SMF:s mykologiveckor. Ett 
antal deltagare samlas på en lämplig plats 
där	 det	 finns	 gemensamma	 lokaler	 för	
sammankomsterna och logi för deltagarna 
i närheten och svamprika marker inom 
räckhåll	för	dagsutflykter	med	bil.

Många tycks dra sig för att besöka 
Borgsjöveckan eftersom man är rädd att 
den ganska höga vetenskapliga nivån skul-
le göra vistelsen mindre intressant. Som 
relativt okunnig amatör kan jag garantera 
att så inte är fallet. Alla deltagare har stort 
utbyte av både exkursioner, genomgångar 
och föredrag och man deltar helt enkelt på 
den nivå man själv väljer. 

Varje	 Borgsjövecka	 har	 ett	 specifikt	
tema, ett större svampsläkte som man äg-
nar speciell uppmärksamhet. I år var det 
– liksom 2003 – släktet spindelskivlingar 

Borgsjöveckan 2010
Joachim Krumlinde

Cortinarius lapponicus. - Foto: Joachim Krumlinde.
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(Cortinarius) som särskilt studerades. 
Detta har samband med att samma grupp, 
som arrangerar Borgsjömötet, också är 
engagerad i det stora bildverket ” Cortina-
rius Flora Photographica”, som, efter för-
seningar och stor möda, nu uppenbarligen 
trots allt är nära att bli avslutad.

Att man speciellt går in för spindel-
skivlingar innebär inte att man försummar 
övriga svampar. Mycket intresse fokuse-
rades	 också	 på	 taggsvampar	 och	 finger-
svampar, kremlor och musseroner. Bland 
deltagarna	 fanns	 flera	 experter	 på	 olika	
specifika	släkten	och	de	delade	frikostigt	
med sig av sina kunskaper.

Dessutom ägnades en del av mötet åt 
färgning av garn med svampar, delvis en 
förberedelse för Svampfärgarsällskapets 

möte i Gysinge två veckor senare. 
Mötet var professionellt organiserat 

av Siv Muskos, Hjördis Lundmark och 
Jan-Olof Tedebrand som alla har lång 
erfarenhet från tidigare Borgsjöveckor. 
Dessutom tillkom Mykos nya ordförande 
Jeanette Södermark, som tillförde gruppen 
ungdomlig entusiasm. Det är att hoppas 
att Borgsjömötena kommer att kunna fort-
sätta med den inspiration detta innebär.

Kursledare (de ultimata experterna, 
som avgjorde alla tvister) var Tor Erik 
Brandrud från Norge och Tobias Frøslev 
från Danmark. I övrigt kom deltagare 
inte bara från Sverige, åtskilliga var från 
Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, 
Frankrike, Italien …. Tillsammans var vi 
56 personer.

Druvfingersvamp Ramaria botrytis. - Foto: Joachim Krumlinde.
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På kvällarna var det genomgång av 
dagens fynd med tyngdpunkt på spindel-
skivlingarna. Varje undersläkte genom-
gicks vart för sig, Tor Erik Brandrud tog 
på sig det mest prestigeladdade Phleg-
macium och Håkan Lindström det mest 
fruktade och ostädade Telamonia. Allt 
blev genomgånget och utrett, ibland efter 
omfattande diskussioner.

Eftersom vi befann oss i Norrland så 
är toleransen för längre bilresor större än 
vad den är längre söderut. Bland annat 
fanns det varje dag möjlighet att bege sig 
en bra bit in i Jämtland under sakkunnig 
ledning av den färgstarke Bengt Petterson. 
Det innebar en bilresa på cirka två timmar 
i vardera riktningen mot mål som Tunsved 
och Väster-Andsjön vid Pilgrimstad och 
Storselet vid Kälarne

Siktet var framför allt inställt på kalk-
barrskogar som med sina rika och vär-
defulla naturtyper kunde erbjuda många 
vackra och intressanta signalarter. Orga-

nisatörerna hade utarbetat en beskrivning 
med	 ett	 överflöd	 av	 intressanta	 lokaler	
av vilka vi bara hann besöka en mindre 
del. Med fyra eller fem val per dag och 5 
dagar	och	en	eller	 två	 lokaler	per	utflykt	
betydde detta att drygt 30 av de över 200 
beskrivna lokalerna kunde besökas totalt. 
För min del blev det sammanlagt 6 lokaler 
varav 3 i Jämtland. De övriga lokalerna 
jag besökte var Snöberg vid Haverö (nära 
gränsen till Härjedalen), Jämtgaveln och 
ett par lokaler i och nära Borgsjö.

Vid	första	dagens	utflykt	till	Tunsved	
i Jämtland gjordes ett fynd som kunde ha 
motiverat hela resan till Borgsjö, nämli-
gen en hittills obeskriven art spindelskiv-
ling i undersläktet Phlegmacium, vilken 
Tor Erik Brandrud tidigare samlat och gett 
det preliminära namnet Cortinarius lap-
ponicus. Tor Erik menade att han nu fått 
en tillräcklig kollekt för att kunna publi-
cera en beskrivning av denna nya art. Ar-
ten påminner mycket om jättespindlingen 

Raggtaggsvamp Hydnellum mirabile. - Foto: Joachim Krumlinde.
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Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum. - Foto: Joachim Krumlinde.

Bitter taggsvamp Sarcodon fennicus. - Foto: Joachim Krumlinde.
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Cortinarius praestans men växer alltså i 
helt annan miljö. Gemensamt för dem är 
att de kräver kalkrik mark. 

Det fanns en hel del andra phlegma-
cier	(”fleggar”)	trots	att	många	ansåg	det	
vara lite väl tidigt på säsongen för dem. 
Det fanns anledning att diskutera lukter 
ingående. Från förra Borgsjömötet (2003) 
mindes jag tydligt den timjansliknande 
lukten hos kryddspindlingen Cortinarius 
percomis, men nu tyckte jag den dess-
utom innehöll en frän komponent. Har 
kryddspindlingen eller mitt luktsinne änd-
rats på 7 år? Jag brukar påpeka att jag är 
oförmögen att känna honungslukt men i år 
hade jag lyckats träna min näsa att känna 

att honungsspindling Cortinarius stil-
latitius faktiskt luktar något, och kanske 
är det honung. Lokspindling Cortinarius 
callisteus luktar verkligen gamla ånglok. 
Det	fick	jag	bekräftat	när	jag	i	november	
besökte Järnvägens dag i Hässleholm och 
fick	lukta	på	ett	riktigt	ånglok	(som	alltså	
luktade lokspindling).

Men roligare än spindelskivlingar är 
taggsvampar	 och	 fingersvampar,	 särskilt	
korallfingersvamparna	Ramaria. De sena-
re är ofta mycket svåra att bestämma och 
ganska få mykologer åtar sig att ge säkra 
utlåtande. Men eftersom Ilka Kytövuori 
fanns	 bland	 deltagarna	 fick	 vi	 namn	 på	
nästan alla Ramaria-fynden. Taggsvam-

par är lite lättare, men även 
här kunde tveksamheter 
uppstå. Vi fann åtskilliga 
Hydnellum och en del Phel-
lodon. Orangeröd taggsvamp 
Hydnellum aurantiacum var 
det mycket gott om, liksom 
de båda dropptaggsvamparna 
Hydnellum ferrugineum och 
H. peckii och den vackra blå 
taggsvampen Hydnellum coe-
ruleum. Sarcodon-arterna var 
inte riktigt på gång ännu, men 
en del fann vi, bland annat de 
båda mycket bittra Sarcodon 
scabrosus och S. fennicus.

Torsdagen var traditio-
nellt kortare med bara halv-
dagstur i skogen och andra 
aktiviteter på eftermiddagen. 
Det kunde innebära besök i 
hembygdsgården	 där	 vi	 fick	
lära oss baka tunnbröd, eller 
studier av färgning av garn 
med spindelskivlingar och 
taggsvampar. Kvällen bjöd 
sedan på fest som alternativ 
till att sitta framför mikrosko-

Ramaria suecica. - Foto: Joachim Krumlinde.
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pet och bestämma svamp.
Sista dagen begav jag mig ner till 

strandbrinken vid Ljungan och fann 
dropptaggsvampar som i den fuktiga mil-
jön hade begåvats med stora röda droppar. 
Tidigare i veckan hade vi mest funnit tor-
rare exemplar.

Nämnas skall också att båda de arter 
som har namn efter Borgsjö hittades, alltså 
Cortinarius borgsjoensis och borgsjömus-

seron Tricholoma borgsjoensis. Dessutom 
fann vi (givetvis) de spektakulära goliat-
musseron Tricholoma matsutake och möj-
ligen talltuvskivling Lyophyllum shimeji, 
även känd som hon-shimeji.

Efter avslutad Borgsjövecka begav 
jag mig till Gysinge i Gästrikland för yt-
terligare en svampvecka, nu i SMF:s regi. 
Men det är en helt annan historia. 

Goliatmusseron Tricholoma matsutake, Storselet vid Bräcke, Jämtland. 
- Foto: Joachim Krumlinde.



Puggehatten 24 (1-2) 2011

20

När jag blev medlem i Puggehatten för 
några år sen så kände jag i stort sett bara 
till toppmurkla, stenmurkla och vårmus-
seron	som	kunde	växa	på	våren.	Det	finns	
emellertid en hel del mer att titta efter om 
man är mykologiskt intresserad, t.ex. skål-
svampar som tillhör gruppen sporsäck-
svampar (Ascomycetes). De har vanligen 
åtta, mer sällan två eller fyra och upp till 
flera	 hundra	 sporer	 i	 sporsäcken	 (ascus).	
Även	 murklor	 och	 vissa	 tryfflar	 ingår	 i	
gruppen. Sporsäckarna sitter tätt packade 
i ett lager på skålens eller skivans ovan-
sida.

Det	 finns	 förvånansvärt	 många	 arter	
skålsvampar. Många av dem är riktigt små 
och växer på död ved och annat organiskt 
material. Leta på undersidan av fuktig ved 
eller vid basen av örtstänglar från fjol-
året så hittar du snart små skålsvampar. 

De	flesta	är	vita	eller	grå,	andra	är	större,	
andra mer färggranna. Använd ett försto-
ringsglas eller helst en lupp så ser du bätt-
re.	För	att	artbestämma	de	flesta	av	de	små	
arterna måste man använda mikroskop.

Här är ett axplock av skålsvampar att 
söka efter på våren och som är mer eller 
mindre	 lätta	 att	 identifiera.	 De	 flesta	 är	
vanliga, men några är sällsynta. En del 
finns	enbart	på	våren,	andra	året	runt.	De	
arter som jag själv inte hittat i Skåne är 
kameleontskål Caloscypha fulgens, vår-
kotteskål Piceomphale bulgarioides och 
rökpipsvamp Urnula craterium.	Det	finns	
inga matsvampar bland skålarna även om 
mönjeskål Aleuria aurantia är medtagen 
som matsvamp i vissa svampböcker.

Små skålsvampar på våren
Hans Östling

Sippskål 
Dumon-
tinia 
tuberosa. 
- Foto: 
Hans 
Östling.
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•		Citronskål:	vår	till	höst,	i	lövskog,	på	
död lövved, allmän.

•		Svart	vårskål:	vår	till	försommar,	i	
granskog, bland barr och mossa på 
marken, allmän.

•		Blekskålar	(3	arter):	vår	till	försommar,	
i lövskog, på naken jord. Två av arterna 
är allmänna, den tredje är inte funnen i 
Skåne.

•		Sippskål:	vår	till	försommar,	i	lövskog,	
parasit på rötter av vit- och gulsippa, 
ibland även på svalört, allmän.

•		Grönskålar:	(2	arter)	vår	till	höst,	i	
lövskog, på död lövved. Den ena arten 
är allmän, den andra mycket sällsynt.

•		Läderskål:	hela	året,	i	lövskog,	på	död	
ved på hassel och al, allmän.

•		Aspskål:	hela	året,	men	mest	på	våren,	
i lövskog, på död ved av asp, allmän, 
dock mer sällsynt i Skåne.

•		Kådskålar:	(2	arter,	den	ena	gul,	den	
andra svart), i granskog, på gammal 
grankåda, allmänna.

•		Hängeskålar:	(5	arter)	vår	till	försom-
mar, i lövskog, på olika hängen bero-
ende	på	art,	de	flesta	relativt	vanliga.

•		Scharlakansröda	vårskålar:	(2	arter)	vår	
till försommar, i fuktig lövskog, på död 
lövved. Den ena är mindre allmän men 
lokalt vanlig. Den andra har ännu inte 
påträffats i Skåne.

•		Vårkotteskål:	i	granskog,	på	grankot-
tar. Allmän, men inte funnen så ofta i 
Skåne.

•		Kameleontskål:	våren,	på	naken	jord	i	
kalkrika barr- och lövskogar, sällsynt. 
Har inte påträffats i Skåne sedan 1995.

•		Rökpipsvamp:	våren,	i	lövlundar,	å-	
och bäckraviner, på begravda grenar 
av lövträd, främst hassel. Sällsynt, inga 
fynd i Skåne.

                                                                                                         

Liten 
blekskål 
Tarzetta 
cupularis. 
- Foto: 
Hans 
Östling.  
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Svart vårskål 
Pseudoplectania 
nigrella. 
- Foto: 
Hans Östling.

Sarcoscypha 
austriaca. 
- Foto: 
Hans Östling.

Hängeskål 
Ciboria caucus. 
- Foto: 
Hans Östling.
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Läderskål 
Encoelia furfura-
cea.
 - Foto: 
Hans Östling.

Aspskål 
Encoelia fascicula-
ris. 
- Foto: 
Hans Östling.

Kådskål 
Sarea resinae. 
- Foto: 
Hans Östling
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Citronskål 
Bisporella citrina. 
- Foto: 
Hans Östling.

Grönskål 
Chlorociboria 
aeruginascens. 
- Foto: 
Hans Östling.

Referenser
Knudsen, H. & Petersen, J. H. 2004: Bon-
niers Svampbok. Albert Bonniers Förlag. 
Nylén, B. 2000: Svampar i Norden och 
Europa. Natur och kultur.
Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984: Svam-
par - en fälthandbok. Interpublishing AB 
Stockholm.



25

Puggehatten 24 (1-2) 2011

Sedan sist

Dalby söderskog - 2 april 2011
Enligt Puggehattens kalender skulle vi 
ha exkursion lördagen den 2 april. Dagen 
närmade sig men ingen kände sig direkt 
hågad att bestämma plats för evenemanget 
eftersom våren varit mycket torr och man 
knappast kunde räkna med några mark-
växande svampar. Inga murklor hade 
synts till.

Valet föll på Dalby Söderskog, trots 
att vi skulle göra ett nytt besök där redan 
en månad senare vid jubileumsexkursio-
nen. Eftersom platsen bestämts relativt 
sent dök endast en deltagare upp utöver 

exkursionsledaren, nämligen vår myxo-
mycetexpert Jan Svensson från Helsing-
borg. Det blev trots allt en givande dag 
med	 sammanlagt	 36	 arter,	 flera	 av	 dessa	
tyvärr dock något osäkra.  

Vi gick spåret runt nationalparken 
motsols,	 eftersom	 flertalet	 fynd	 var	 att	
vänta vid södra delen av området där det 
också ligger mycket död almved. Bland 
skivlingar kan nämnas vinterskivling 
Flammulina velutipes, vinterhätta Mycena 
tintinnabulum och raggdvärgmussling Re-
supinatus trichotus. Många tickor växte på 
lågorna t.ex. sydlig sotticka Ischnoderma 

Rostöra Hymenochaete rubiginosa, en art som endast växer på ekved. 
- Foto: Joachim Krumlinde.
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resinosum, rökticka Bjerkandera fumosa, 
svedticka Bjerkandera adusta, korkticka 
Trametes gibbosa, klibbticka Fomitopsis 
pinicola och strumpticka Polyporus vari-
us. Det fanns också gott om skinnsvampar, 
bl.a. rostöra Hymenochaete rubiginosa, 
prakttagging Steccherinum robustius, tät-
skinn Peniophora incarnata och frätskinn 
Vuilleminia comedens.	Därtill	flera	kärn-
svampar	(pyrenomyceter)	som	vi	inte	fick	
slutgiltiga namn på.

En hel del slemsvampar (myxomy-
ceter) hittades också, och av dessa kan 
nämnas Hemitricia clavata och bukettull-
klubba Metatrichia vesparium. 

Vädret var mulet men regnfritt och 
egentligen en idealisk dag för svample-
tande.

Joachim Krumlinde

Näsum - 18 juni 2011
Vi blev endast två deltagare denna dag när 
vi besökte ett av landskapets nordligaste 
Natura 2000-områden, på gränsen till Ble-
kinge. Skogen betecknas som bokskog av 
fryletyp och växer på silikatberggrund. 
Centralt i området sticker en urbergs-
höjd upp, och terrängen är bitvis blockig. 
Många av lågorna är björkar som gett vika 
när bokarna tagit över i successionsord-
ningen	och	slutit	krontaket,	men	det	finns	
även en del boklågor och -högstubbar 
samt en och annan barrträdslåga. 

Det fanns små förhoppningar om att 
hitta någon av de tidiga matsvamparterna, 
t.ex.	blek	kantarell	eller	finluden	stensopp,	
men istället fann vi färsk ostronmussling 
Pleurotus ostreatus; en art som brukar 
förknippas med vinterhalvåret. Antalet 
svamparter med hatt och fot kunde däre-

mot	räknas	på	ena	handens	fingrar:	streck-
nagelskivling Megacollybia platyphylla, 
hjortskölding Pluteus cervinus och sva-
velgul slöjskivling Hypholoma fascicu-
lare hittades. Dessa har lång växtsäsong 
och tillhör de som brukar kunna dyka upp 
redan i juni.

Janne samlade en del myxomyceter 
för senare bestämning eller kontroll, bl.a. 
bikakssvamp Tubulifera arachnoidea, 
trollsmör Fuligo septica, slemhorn Ce-
ratiomyxa fruticulosa,	 stiftsvampar	 (flera	
kollekter av Stemonitis sp. och en Stemo-
nitopsis typhina). I några fall kunde vi 
studera deras snabba utveckling från vita 
omogna sporangier till mognande köttröda 
på fyra timmar. Ytterligare någon timme 
senare hade de varit mörkbruna.

En del pyrenomyceter hittades på bok. 
På en låga hittades bl.a. ett fynd vardera 
av bokrödgömming Neonectria coccinea 
och liten bokdyna Hypoxylon cohaerens. 
På en gren hittades boknästing Quaterna-
ria quaternata, på bokhögstubbar växte 
plattdyna Nemania serpens som den bru-
kar göra, och i ett fall även en samling av 
rotnästing Melanamphora spiniferum nära 
basen. 

Av skinnsvampar var det förutom de 
allra vanligaste arterna, endast ockratag-
ging Steccherinum ochraceum som note-
rades vid ett par tillfällen, en art som även 
den får anses som allmän i bokskog.

På en död bokgren hittades rester av 
fjolårets bokticka Inonotus nodulosus, och 
just intill växte en närmast svavelgul liten 
ticka som visade sig vara strävticka Antro-
diella hoehnelii. Den är känd för att växa 
på ved som angripits av al- eller bokticka.

Totalt	fick	vi	namn	på	48	arter	denna	
sommardag. Skogen kan vara värd ett 
återbesök under högsäsong.

Tony Svensson
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Strävticka Antrodiella hoehnelii vid multnande fruktkroppar av bokticka Inonotus nodulosus. 
Näsum 2011-06-18. - Foto: Tony Svensson.

Glansgryn Leocarpus fragilis på barrmatta i granskog. 
Örkelljunga, Lärkesholm norr om Lillsjön 2011-07-30. - Foto: Hans Östling.
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Örkelljunga – 30 juli 2011
Målet för dagens sommarexkursion var 
det relativt nybildade (2010) kommunala 
naturreservatet kallat Pinnåreservatet i 
Örkelljunga centrum. Området är en smal 
remsa som följer Pinnån från Hjälmsjöns 
utlopp och ca 2 km västerut. Trots områ-
dets litenhet består det av varierande na-
turtyper; bl.a. alsumpskog, hagmark, bok-
skog och blandskog med en hel del tall. 
Vi blev 6 deltagare som denna dag letade 
svamp i den östra halvan av reservatet.

På de ytliga alrötterna på stigen växte 
rikligt med dvärgnavling Delicatula inte-
grella, en vanlig art i denna miljö. Hasse 
lyckades hitta en liten fruktkropp av oliv-
skräling Simocybe centunculus, en art man 
inte ser särskilt ofta. Några andra arter ty-
piska för sumpskogen var bl.a. alkremla 
Russula alnetorum och alriska Lactarius 

obscuratus.
Ett par mycel producerar varje år 

rikligt med fruktkroppar av eldspindling 
Cortinarius limonius i en blandskogsbrant 
ned mot Pinnån, detta år var inget undan-
tag. En betydligt mindre spindling med 
fintrådig	 hatt	 och	 orangegula	 velumband	
på foten bestämdes i efterhand till gultrå-
dig spindling Cortinarius saniosus. 

I hagmarken kallad Holmasidden, 
som under 80-talet var naturskyddskret-
sens slåtteräng, men som senare övergavs 
p.g.a. en tvist med kommunen, hittades 
för några år sedan trollhand Hypocreopsis 
riccioidea i ett par av de täta bindvidebus-
karna. Därefter har arten inte återfunnits 
trots	flera	besök,	men	denna	gång	 lycka-
des Janne, som uppenbarligen har öga för 
dessa, snoka upp ett exemplar. På samma 
buske växte även kantöra Pseudochaete 

Eldspindling Cortinarius limonius. Notera gula skivor som med åldern blir rostbruna.
Örkelljunga, Pinnåreservatet 2011-07-30. - Foto: Hans Östling.
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tabacina och kuddticka Phellinus puncta-
tus. Överlag var det ganska ont om hatt-
svampar,	men	vi	fick	ändå	 ihop	 totalt	59	
arter på lokalen.

Efter lunch bestämde vi oss för att 
prova en lokal som föreningen besökt för 
några år sedan, norra sidan av Lillsjön 
vid Lärkesholm, ca 5 km öster om Örkel-
ljunga. 

Här fann vi många fruktkroppar av 
toppig giftspindling Cortinarius rubellus 
i granskogen, men även några i bokskog, 
vilket inte är helt ovanligt i dessa trakter. 
I barrmattan växte också ett par samlingar 
av vad som påminner om blodstinna fäs-
tingar; det var glansgryn Leocarpus fragi-

lis, en myxomycet. 
Fler hattsvampar hade kommit upp 

på denna lokal, bl.a. hittade vi 15 arter av 
kremlor. Några av dem var mångfärgad 
kremla Russula romellii, röd ekkremla R. 
pseudointegra, aprikoskremla R. risigal-
lina och äggkremla R. vitellina. De allra 
flesta	arter	vi	fann	var	allmänna.	Av	sop-
par i bokskogen var den vackra bittersop-
pen Boletus calopus den roligaste, men vi 
fann även blodsopp Boletus luridiformis 
och stensopp Boletus edulis. I sjökanten 
växte kärrsopp Leccinum niveum och asp-
sopp Leccinum albostipitatum.	Här	fick	vi	
ihop totalt 66 arter. 

Tony Svensson

Toppig giftspindling Cortinarius rubellus. 
Örkelljunga, Lärkesholm norr om Lillsjön 2011-07-30. - Foto: Hans Östling.
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Gissa svampen!
Här	kommer	fler	gissningsbilder	 av	van-
liga till mindre allmäna arter. Tagna ur sitt 
sammanhang kan även normalt sett ”lätta” 
arter bli lite knepiga.

Förra omgångens rätta svar:
1. Prickmusseron
2. Rutbläcksvamp
3. Trattkantarell
4. Tegelröd slöjskivling
5. Skäggriska
6. Ametistskivling

Bild 1-4. - Foto: Tony Svensson
Bild 5 och 6. - Foto: Hans Östling.
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5 6



Omslagets baksida: 
Violett fingersvamp Clavaria zollingeriVU, Bosarp 2010-09-18. - Foto: Tony Svensson.

Svamputställning och svamprådgivning på Kullaberg
Söndag 11/9 2011 kl. 10.00–15.00
Naturskyddsföreningen i Kullabygden visar i samarbete med Puggehatten, Skånes Mykologiska 
Förening,	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	bestäm-
ningen. Vi visar särskilt goda matsvampar, som man tryggt kan plocka, men också lömska giftiga 
förväxlingssvampar. Vi kommer även att ha försäljning av svampkorgar, svampknivar, sittdynor 
och kåsor m.m. Ta gärna med egna svampar att fråga om. Tipspromenad med priser bra att ha vid 
svampplockning.
Plats: Friluftfrämjandets stuga, Björkeröd, Kullaberg.
Upplysningar genom Kerstin Bergelin, tel. 042-238232, 070-5411414.

Svamputställning under Kulturdagarna i Örkelljunga
Lördag 1/10 2011 kl. 13.00–17.00 
Örkelljungabygdens Natur anordnar i samarbete med Puggehatten och Studieförbundet Vuxen-
skolan i Örkelljunga en svamputställning. Vi artbestämmer gärna medtagna svampar.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Ängelholmsvägen 3, Örkelljunga.
Upplysningar genom Tony Svensson, tel. 070-3025474.

Svampexkursion under Kulturdagarna i Örkelljunga
Söndag 2/10 2011 kl. 09.00-13.00
Som uppföljning till lördagens utställning anordnas även en svampexkursion under söndagen där 
alla intresserade är välkomna att delta. Vi försöker hitta matsvamp, men kommer att ta upp alla 
svampar som hittas till diskussion.
Samlingsplats: Netto-parkeringen i Örkelljunga.
Upplysningar genom Tony Svensson, tel. 070-3025474.

Evenemang med Puggehatten som medarrangör

Svamputställning under Göingedagarna i Östra Göinge kommun 2011
Lördag 3/9 kl. 14.00-17.00
Plats:	Säflacka	gamla	skola	(se	www.ostragoinge.se)
Upplysningar: H. Ulf B. Olsson (044-48064, 070 89 321 89)
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