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Program
Augusti – december 2015

Generell samlingstid på lördagar kl. 10.00, måndagar kl 18.00.

Måndag 10 augusti. Torup, Bokskogen. Matsvamp i bokskog. Samling: parkeringen vid Torup, 
kl. 18.00. Ansvarig: Eva Björnström 0707-34 16 05 och Helena Björnström 0704-28 43 65.

Lördag 15 augusti. Stenshuvud nationalpark. Ädellövskog. Samling: stora natinalparksparke-
ringen, kl. 10.00. Ansvarig: Sigvard Svensson 0707-76 33 78.

Måndag 17 augusti. Alnarpsparken. Ett exkursionsmål med tradition. Park med grova ädel-
lövträd på basiskt underlag. Samling: parkering nr 3 vid Alnarp, kl. 18.00. 
Ansvarig: Sigvard Svensson 0707-76 33 78.

Lördag 22 augusti. Järavallens naturreservat. Matsvampsexkursion. Blandade miljöer med 
barr- och lövskog. Samling: Järavallens stora parkering, kl. 10.00. 
Ansvarig: Dicte Helmersson 0706-59 22 24.

Måndag 24 augusti. Knivsås - Borelund naturreservat. Gles bokskog, mager betesmark. Sam-
ling: reservatsparkeringen vid Knivsås, kl. 18.00. Ansvarig: Anders Dahlqvist 0709-45 24 19.

Fre-Sön 28-30 augusti. Ölandsresa. Vi siktar på soppar och kremlor och kommer att försöka 
hitta både djävulsopp och purpursopp. Föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Först till kvarn 
gäller. Se vidare information på webbplatsen eller kontakta ansvarig. Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 
0703-82 50 04.

Lördag 5 september. Alunbruket, Andrarum. Slagghögar, gräsmark, basiskt. 
Samling:Andrarums kyrka, kl 10.00. Ansvarig: Bernt Hägg 0730-55 47 96.

Söndag 6 september. Svampens Dag. Flera evenenmang, främst svamputställningar, runt om i 
Skåne. Läs om de olika arangemangen i detta nummer och på webbplatsen för senaste informa-
tion.

Målen kan ändras beroende på var svamp  till gången är bäst. Det händer även att exkursioner 
ställs	 in.	Senaste	 info	finns	dock	alltid	på	webbplatsen	www.puggehatten.se.	Det	går	också	
bra att ringa till exkursionsansvarig för säkert besked om tid och  samlingsplats. Ansvariga har 
hand om samling och exkursionsmål och behöver inte vara sakkunniga. Vid frågor kontakta 
ansvarig för aktuell exkursion. I andra hand kontakta programkommittén: Joachim Krumlinde 
0739-31 49 45, Nils-Otto Nilsson 0703-82 50 04, Jan Svensson 0708-87 25 23, Tony Svensson 
0703-02 54 74.
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Lördag 12 september. Himmelstorp, Kullaberg. Bokskog, blandad skog. 
Samling: Brunnby kyrka kl 10.00. Ansvarig: Jan Svensson 0708-87 25 23.

Lördag 19 september. Övedskloster & Frualid. Ädellövskog på basalt, ekmiljöer, park. 
Samling: Övedsklosters parkering kl 10.00. Ansvarig Claes Ingvert 0702-74 78 41.

Lördag 26 september. Lunden, Rosendal. Ekhage, ädellövskog. Samling: Bauhaus parkering, 
Hyllinge kl 10.00. Ansvarig: Mats Karlsson 0708-77 03 47, 0738-51 51 43, 0451-77 03 47.

Lördag 3 oktober. Bornholm. Föranmälan senast 27/9, heldag tillbaka ca kl 19.50. 
Samling: Ystad färjeläge kl 08.00. Obs. tiden!  Ansvarig Sigvard Svensson 0707-76 33 78.

Lördag 17 oktober. Fyledalen, Röddinge. Ädellövskog, bäckravin. 
Samling: Röddinge kyrka kl 10.00. Ansvarig: Joachim Krumlinde 0739-31 49 45.

Lördag 24 oktober. Skoghusets enefälad. Fäladsmark. 
Samling: Baldringe kyrka kl 10.00. Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 0703-82 50 04.

Lördag 31 oktober. Sextorps gods. Parkmiljö, ädellövskogsravin. 
Samling: Lyby kyrka kl 10.00. Ansvarig: Jan Svensson 0708-87 25 23.

Lör-Sön 14-15 november. Biologisk mångfaldskonferens. Se kommande separat program på 
webbplatsen. Föranmälan kommer att krävas.

Lördag 21 november. Jären, Hörröd. Ädellövskog, sumpskog, död ved. 
Samling: Hörröds kyrka kl 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 0703-02 54 74.

Lördag 5 december. Kåseberga, Kåsehuvud, Ales stenar. Stäppartade miljöer, rasbrant. 
Samling: Hamnparkeringen i Kåseberga kl 10.00. Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 0703-82 50 04.

Inventeringshelgen som var tänkt att hållas i oktober utgår tyvärr i år. Istället satsar vi på andra 
arrangemang som Ölandsresan, Bornholmsexkursionen, Svampens Dag och mångfaldskonferen-
sen. Inventeringshelgen återkommer till nästa år.
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i Mälarlandskapen, där den tidigare inte 
var alltför sällsynt i äldre granskog. Den 
finns	i	även	sydöstra	Norge	och	i	Finland	
men saknas i Danmark. I övrigt är den 
känd från nordvästra Europa; Österrike, 
Tyskland, f.d. Tjeckoslovakien, Polen, 
Estland, Lettland, Litauen, Ryssland samt 
Nordamerika. Arten är uppgiven från 11 
och rödlistad i 10 länder i Europa. Bomb-
murklan är en av Sveriges fem fridlysta 
svamparter vilket innebär att den inte får 
plockas! 

Bombmurklans levnadssätt är okänt, 
oklart om det är en saprofyt som lever av 
att bryta ner granens barrförna eller en 
svamp som bildar mykorrhiza med gran. 
Fruktkropparna uppträder gärna nedsänkta 
i mosstäcket just i kanten mot de torra barr-
mattor	utan	mosstäcke	som	man	finner	un-
der gamla granar. Växtplatsen är i regel en 
frisk, lågörtsrik granskog med mossor och 
kruståtel, gärna på något kalkpåverkad 
jordmån. Marken är i regel väldränerad 
och med ett rörligt markvatten utan stag-
nation, t.ex. vid foten av moränryggar 
eller	 längs	 sluttande	 bäckdråg.	 De	 flesta	
lokalerna ligger längs rullstensåsar eller 
på sandig svallad morän, ibland på grov-
blockig morän. 

Bombmurkla Sarcosoma globosumVU 

Klass: Pezizomycetes, 
Ordning: Pezizales (skålsvampar), 
Familj: Sarcosomataceae, 
Art: Sarcosoma globosum (Schmidel:Fr.) 
Rehm. 

Bombmurkla är en stor och uppseende-
väckande skålsvamp med fruktkroppar 
som kommer i februari till maj. Dessa är 
runda eller cylindriska, 5–12 cm breda, 
med glänsande, brunsvart disk och med 
brun, sammetsluden utsida. Fruktkroppen 
är fylld med en geléaktig vätska, som gör 
att svampen känns överraskande tung för 
sin storlek. 

Bombmurklan har sin huvudsak-
liga europeiska förekomst i Sverige. I en 
sammanställning från 2003 låg 122 av då 
sammanlagt 135 kända lokaler i Europa 
just i Sverige. Den har en östlig utbred-
ning i Norden. Bombmurklans märkliga 
utseende och tidiga uppträdande på våren, 
direkt efter snösmältningen, har länge fas-
cinerat människor och uppmärksammats 
av media. Därför är vår samlade kun-
skap om artens utbredning och biologi 
ovanligt god. I Sverige är den känd från 
Småland upp till Norrbotten och Lule 
lappmark. Artens huvudutbredning ligger 

Bombmurkla Sarcosoma globosum

Följande information om bombmurkla kommer från Artdatabankens artfaktablad.
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Varför åker man ända från Skåne till den 
lilla staden Malmköping i Sörmland i mit-
ten av mars? Jo, man är svampnörd och 
Sörmland kan nog sägas vara den egen-
domliga och sällsynta bombmurklans 
Mecka. Redan vid juletid brukar den 
dyka upp på Facebook. Och man blir ju 
avundsjuk så klart. I Malmköping bor He-
lena Andersson med sin numera rikskända 
"Sigge Svamphund" och strax utanför 
i Skebokvarn bor Patrick Björck. Båda 
duktiga	 svampkännare	 och	 flitigt	 aktiva	
på Facebooks svampsidor. 

Fredagen den 13 mars gav jag 
mig iväg från Helsingborg mot Borås 

för att där plocka upp Susanne. Med 
riktning mot Malmköping fortsatte 
färden med ett välbehövligt avbrott och 
sträckapåbenenstopp på Omberg. Hit 
skulle	vi	senare	i	vår	på	en	SMF-träff.	Ef-
ter någon timmes vandring kunde vi kon-
statera att det var väldigt torrt i området 
och således inga marksvampar. Däremot 
blommade blåsipporna och jag hittade 
några	fina	ex	av	aspticka	Phellinus tremu-
lae. 

Väl framme i Malmköping så var 
det bara att checka in på Malmköpings 
wärdshus och inhandla lite förnödenheter 
inför morgondagen.

Bombmurklesafari
Jan Svensson & Susanne Hernqvist

Bombmurkla Sarcosoma globosum. Foto: Susanne Hernqvist.
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Lördagen börjar med frost och lite pro-
blem då Patrick som skulle guida oss har 
fått förhinder. Men efter lite väntan får vi 
en vägbeskrivning till en lokal för bomb-
murklor av honom. Solen skiner och med 
gott mod ger vi oss ut på de Sörmländska 
smala och krokiga grusvägarna. Framme 
vid målet möts vi av en vägbom och ett 
trist mindre kallhygge. Runt omkring 
finns	 skogsbolaget	 Holmens	 tråkiga	
skogsplantager.	 Skall	 det	 verkligen	 fin-
nas bombmurklor här undrar vi? Vi följer 
vägbeskrivningen och tar den nästan igen-
vuxna traktorvägen in i skogsplantagen 
med jämnåldriga granar. Ganska snart så 
öppnar sig en riktig ”bondeskog". Egent-
ligen ingen märkvärdig skog men den är 
skött på ett ålderdomligt vis. Inga kalhyg-
gen utan här har uttagen gjorts med varlig 
hand och skogen har lång kontinuitet. Vi 
börjar spana, nu är det riktigt spännande. 
Ingen av oss har ju tidigare sett denna 

märkliga och sällsynta svamp. Jag följer 
den gamla vägen och spanar in i den rätt 
öppna granskogen medan Susanne går ett 
tiotal meter längre in. Plötsligt hörs ett 
tjohooo, Susanne har hittat bombmurklor! 
Vi räknar och får det till ett 15 tal frukt-
kroppar. Några döljer sig mer eller mindre 
i mossan medan andra växer i förnan, på 
nedbrutna stubbar eller på kanten av stora 
stenar som döljer sig i marken. Här skall 
det fotograferas och jag säger att jag skall 
ta en bild för varje mil det blir tur och 
retur, Helsingborg - Malmköping, alltså 
minst 110 bilder. Växtplatsen påminner 
starkt om den beskrivning som ges ovan, 
en höjd med klippblock och tallar, nedan 
den gles granskog med rörligt vatten och 
kalkpåverkan. 

Efter någon timme och med massor 
av bilder i kameran känner vi oss klara 
och	 tar	 en	 fika	 i	 en	 solig	 backe	 där	 tus-
silagon lyser vackert gul. Eftersom vår 

Växtplats för bombmurkla. Stenstugan, Malmköping. Foto: Jan Svensson
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guide har fått förhinder så bestämmer vi 
oss för att besöka en plats som Susanne 
besökte i höstas, nämligen Sparreholms 
slott och den intilliggande Hyltingeravi-
nen. Här ser vi spår av bäver men tyvärr 
inga bävrar. Svampsökandet resulterar i 
några små hängeskålar Ciboria caucus  
på alhängen och en del vanliga tickor. 
En vacker lönnticka Oxyporus populinus 
hamnar på bild och på en kraftig gammal 
högstubbe av ek växer ekticka Phellinus 
robustusNT som blir mitt första dokumen-
terade fynd av den. På tillbakavägen går vi 
genom Sparreholms slotts vackra lindallé. 
Här	ska	finnas	lindplätt	men	vi	lyckas	inte	
hitta några. 

Nu ger vi oss iväg mot Sparreholms 
ekhagar som är ett stort skyddsområde 
med många åldriga ekar och mängder av 
hasselbuketter. Området som är mycket 
vackert, sluttar ner mot en sjö och hyser 
många sällsynta/rödlistade svamparter 

som	 tex	 gul	 strävsopp,	 saffransticka	 och	
rödsopp. Nu är det ju vår så andra arter 
får eftersökas. Det första jag får se är has-
seltickor Dichomitus campestris och det 
visar	sig	att	de	finns	på	nästan	hälften	av	
alla hasselbuketter i området. Efter lite 
krypande hittar vi någon enstaka hängeskål 
och läderskålar Encoélia furfurácea ser vi 
också, men vi hade förväntat oss betyd-
ligt mer av den varan. Solen är på väg ner 
och kylan börjar krypa innanför skinnet 
så vi börjar fundera på att dra oss tillbaka 
för dagen. Då dyker Patrick med familj 
äntligen upp och vi beger oss till en lokal 
som	 förra	 året	 hyste	 flera	 hundra	 frukt-
kroppar av scharlakansvårskål s.lat. Visst 
hittar vi en del av den, men långt ifrån det 
antal som fanns förra året. Sammantaget 
har det ändå varit en fantastisk dag och 
mycket nöjda och belåtna återvänder vi 
till hotellet för lite vila innan det är dags 
för mat och förfriskningar på värdshuset 

Flamskål Perrotia	flammea. Skebokvarn, Björkliden. Foto: Jan Svensson.
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tillsammans med våra vänner. 
Söndagen börjar bättre än gårdagen, 

inga minusgrader idag och vi vet vart vi 
ska.	Vi	skall	först	träffa	Helena	och	svamp-
hunden Sigge som tro det eller ej kan nosa 
upp	ca	50	arter	svamp	åt	matte,	de	flesta	
matsvamparna men även en del rariteter 
som t.ex. bombmurkor . De skall visa oss 
en bit av Sörmlandsleden, så vi ger oss 
iväg. Efter några kilometer så viker vi av 
från leden och vipps i en trist trivialskog 
bland ris och klena gallrade granar växer 
det bombmurklor. Även här är terrängen i 
stort sett överensstämmande med biotop-
beskrivningen. Här blir det så klart en del 
fotograferande, alla stadier skall försökas 
få med på bild. Så iväg några hundra me-
ter och ännu en bombmurkellokal, mer 
fotograferande. Det är lite märkliga bio-
toper vi hitintills varit i, både Susanne och 
jag hade förväntat oss att bombmurklorna 
skulle växa i storskog. I trollskogen med 

grova gamla träd och djup mossa, tasse-
marker helt enkelt men än så länge bara 
"vanlig skog". 

Nu säger vi hejdå till våra första 
svampciceroner för dagen och ger oss 
iväg några mil till strax utanför Skebo-
kvarn där Patrick bor. Han möter upp i ett 
typiskt terräng för Sörmland, öppna böl-
jande landskap med skogsbryn och öde-
torp eller bara kvarstående gamla frukträd 
och	på	ett	sådant	förevisar	han	oss,		flam-
skål Perrotia flammea, strutsvamp Flagel-
loscypha eruciformis. I ett intilliggande 
vildplommonsnår,hittar vi något som han 
inte vet vad det är men som jag känner 
igen men inte minns namnet på. Senare 
luskar jag reda på att det är slånskål Der-
mea prunastri tre nya kryss för min del, 
kul. 

Så bär det iväg upp i granskogen 
för nu skall vi åter igen på bombmurkle-
jakt som ska avslutas vid den stora och 

Slånskål Dermea prunastri (de svarta skålarna och spjuten). Skebokvarn, Björkliden. 
Foto: Jan Svensson.
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länge kända hotspoten för bombmurklor i 
området. Vi tar en liten omväg för att titta 
på några ganska nyligen upptäckta loka-
ler för att sedan komma till ett område 
som Patrick inte tidigare genomsökt men 
där	 han	 tycker	 att	 det	 bör	 kunna	 finnas	
bombmurklor. Här är grövre granskog, en 
"bondeskog" som även här har lång kon-
tinuitet. Vi behöver inte gå många meter 
förrän de första dyker upp. Jag vet inte hur 
många vi hittar men det rör sig om många, 
kanske närmare femtio i detta område. Vi 
tränger längre in i skogen och närmar oss 
området som kan sägas vara outforskad 
när det gäller bombmurklor. Vi får leta ett 
bra tag men till slut så hittar vi den en ny 
lokal. Vår alldeles "egna" och hur kul är 
inte det, så säg? Vi traskar vidare mot den 
stora hotspoten och på vägen dit hittar vi 
liten vårtrattskivling Clitocybe pruinosa, 
svart vårskål Pseudoplectania nigrella, 
örtaggsvamp Auriscalpium vulgare och 

kådskål Sarea resinae, vilket är både Su-
sannes och Patricks första fynd och krys-
sen hopar sig för det är också mitt första 
fynd av vårtrattskivling. Den mer ovan-
liga	stor	vårtrattskivling	ska	också	finnas	
här men den verkar ännu inte ha behagat 
titta upp. 

Solen skiner och det är vindstilla i 
skogen och nu börjar det kännas att vi har 
lite för mycket kläder på oss och Patrick 
lyckas gå lite vilse på sin egna bakgård 
och promenaden blir extra lång. Men till 
slut är vi framme på huvudlokalen och 
här ser det mer ut som vi tänkt oss med 
gamla grova träd i en sluttning och upp-
levelsen känns nästan magisk. Tyvärr har 
här varit folk som inte sett sig för och de 
har lyckats trampa ner en hel del av de 
minst hundra bombmurklorna som växer 
här inom ett område på kanske 200 kvm. 
Vi fotograferar så klart och nu har jag en 
bit över hundra bilder men nu känns det 

Strutsvamp Flagelloscypha eruciformis. Skebokvarn, Björkliden. Foto: Jan Svensson.
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nästan som om i fått nog av bombmurklor 
hur konstigt det än kan låta. 

Vi lämnar bombmurklorna och beger 
oss hem till Patrick som bor bara ett hund-
ratal meter från detta fantastiska bomb-
murkelparadis. Väl hemma hos honom 
så visar han oss krusbärsticka Phyllopo-
ria ribis som växer på hans gamla röda 
vinbärsbuskar,	två	av	dem	hade	flera	tick-
or på sig och inte nog med det där fanns 
även vinbärsskål Godronia ribis. Och där 
kunde det ha slutat om Patrik inte hade 
förevisat Susanne ännu än liten svamp på 
död apelved: Chromocyphella muscicola. 
Den	fick	jag	aldrig	ta	del	av	för	den	satt	för	
högt upp så jag kom inte åt att fotografera 
den sa de. Men hade jag bara vetat att det 
hade	blivit	ännu	ett	kryss	så	hade	jag	fixat	
det också, tro mig. 

Innan vi skildes åt blev det utbyte av 
några	små	gåvor.	Vi	fick	var	sin	del	av	en	
vinbärsbuske med krusbärsticka för att 

Liten vårtrattskivling Clitocybe pruinosa. Skebokvarn, Björkliden. Foto: Jan Svensson.

plantera i våra respektive trädgårdar. Om 
man summerar helgen så blev det 8 nya 
kryss för min del och nästan lika många 
för Susanne och t.o.m. ett för Patricks del. 
En	mycket	 lyckad	och	njutbar	utflykt	på	
alla sätt, väl värd sina 110 mil. I septem-
ber blir det en ny resa till Sörmland och 
Malmköping	för	att	leta	svamp	och	träffa	
svampvänner	 under	 Svamp-klappsträffen	
som Patrick och Helena anordnar varje år . 
Och ett stort tack till dem för att de tog sig 
tid att visa sina svampmarker för oss.

Kuriosa
Även i Ryssland är bombmurklan en säll-
synt svamp men i vissa områden växer 
den	 ymnigt,	 t.ex	 vid	 stranden	 av	 floden	
Kazyr. Där plockas den i stora hinkar och 
används som matsvamp. Särskilt populär 
är en gryta med potatis och bombmurklor 
som kallas Sarkosomnik. Den gelatinlik-
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nande massan inuti bombmurklan kallas 
jordens olja. Det sägs att det kan hjälpa 
mot reumatism och ledvärk och att den har 
en föryngrande verkan på huden. Råsaft  
på bombmurkla anses stimulera hjärnan 
och den används också för behandling av 
cancer. 

Källor
http://www.artfakta.se/artfaktablad/Sar-
cosoma_Globosum_1445.pdf

http://mycoweb.ru/GIF/BLOG/?p=115

Bombmurklans geléliknande innanmäte. Foto: Jan Svensson.
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Fler svampar i 
nya rödlistan

Rödlistan för 2015 är den fjärde i ord-
ningen och innehåller 786 svamparter, en 
ökning med 40 arter jämfört med 2010 års 
rödlista. I den nya listan har 51 svampar-
ter tillkommit, medan 11 arter från 2010 
inte	längre	finns	med.	Detta	var	en	del	av	
informationen om arbetet med den nya 
rödlistan som förmedlades vid Puggehat-
tens årsmöte i februari. Närmare bestämt 
var det preliminär förhandsinformation, 
eftersom nya rödlistan gäller från 28 april 
i år. Föredragshållare var Anders Dahl-
berg, professor i mykologi vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala samt 
verksam vid ArtDatabanken.

– Rödlistan är ett hjälpmedel vid ex-
empelvis naturvårdsplanering och redovi-
sar en prognos för arters risk för att dö ut 
från ett givet område (t.ex. ett land eller en 

Anders Dahlberg informerade om 2015 års 
rödlista. Foto: Dicte Helmersson.

Årsmötet
Ordföranden omvaldes och styrelsen utökades
Skånes Mykologiska Förening Puggehatten utökades med två nya styrelseledamöter – 
Bengt Jürs och Per Magnuson – vid årsmötet 25 februari 2015.  Därmed består styrelsen 
numera av tio ledamöter plus ordföranden. 

Ett 20-tal medlemmar närvarade vid årsmötet, som hölls på Arkivcentrum Syd 
i	Lund.	Nils-Otto	Nilsson	fick	fortsatt	förtroende	som	föreningens	ordförande	och	
omvaldes för ytterligare ett år. Omval för två år blev det även för styrelseledamöterna 
Eva Björnström, Helena Björnström, Sigvard Svensson och Jan Svensson. I styrelsen, 
med ett år kvar av mandatperioden, ingår även Ida Andersson, Anders Dahlqvist, Tony 
Svensson och Dicte Helmersson.

Dicte Helmersson
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region).	 Rödlistans	 klassificering	 ger	 en	
bedömning av en arts tillstånd och trend 
i Sverige. Däremot är listan ingen lagbok 
och ger inga rättsliga verkningar, förkla-
rade Anders Dahlberg.

– Att en art rödlistas beror oftast på 
att den hotas av mänskliga aktiviteter, 
t.ex. förändrad markanvändning, men kan 
också bero på hot från naturliga processer, 
även om det är ovanligt.

Drygt 100 av världens länder har 
nationella rödlistor. Kriterierna för röd-
listning har fastställts av Internationella 
Naturvårdsunionen (IUCN). De olika 
rödlistekategorierna är: nationellt utdöd 
– RE (Regionally Extinct,), akut hotad – 
CR (Critically Endangered), starkt hotad 
– EN (Endangered), sårbar – VU (Vul-
nerable) samt nära hotad – NT (Near Th-
reatened). Utanför rödlistan hamnar arter 
som är livskraftiga – LC (Least Concern).
Violgubbe Gomphus clavatus är exempel 

på en rödlistad svamp under kategorin sår-
bar – VU.

I Sverige är det ArtDatabanken vid 
SLU som ansvarar för att ta fram en ny 
rödlista vart femte år. Tillståndet för Sve-
riges	flora,	fauna	och	funga	bedöms	med	
hjälp av hundratals experter och tillgäng-
lig statistik. Efter godkännande av Natur-
vårdsverket och Havs- och vattenmyndig-
heten publiceras rödlistan såväl i bokform 
som på ArtDatabankens webbplats.

Anders Dahlberg framhöll att rödlis-
tan inte bara innehåller ovanliga arter. Det 
finns	många	olika	 anledningar	 till	 att	 ar-
ter rödlistas. Arter kan vara vanliga men 
samtidigt starkt minskande, ovanliga och 
minskande eller mycket ovanliga med få 
individer.  Genom att rapportera in fynd-
uppgifter till ArtDatabanken kan vi alla 
bidra till ökad kunskap om arters utbred-
ning och populationsstorlek.

Dicte Helmersson

Se hit!
Puggehattens styrelse behöver en resurspool av medlemmar som vi kan kontakta vid 
behov när styrelsen behöver extra hjälp. 

Du som känner att det skulle vara roligt och inspirerande att hjälpa till mer aktivt i 
vår förening är välkommen att höra av dig till styrelsens ledamöter. Det kan t.ex. vara 
att hjälpa till på våra exkursioner, skriva artiklar till tidskriften, packa föreningsmateri-
al,	planera	inför	inventeringshelgen,	ordna	fika	vid	årsmöte,	IT-hjälp,	marknadsföring	
m.m.	Det	finns	alltid	behov	av	fotomaterial	från	våra	exkursioner	och	aktiviteter	till	
tidskriften, Facebook och webbplatsen. Det kan också vara en väg till styrelsearbete 
så småningom, bra att känna sig fram. 

Ja,	det	finns	många	små	hål	att	fylla...

Eva Björnström
för styrelsen
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Styrelse och medlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret be-
stått av Nils-Otto Nilsson (ordförande), 
Ida Andersson (sekreterare, webban-
svarig), Eva Björnström, Helena Björn-
ström, Anders Dahlqvist (webbansvarig), 
Dicte Helmersson, Jan Svensson, Sigvard 
Svensson (kassör) och Tony Svensson (re-
daktör).

Styrelsen har under året haft 8 proto-
kollförda sammanträden. Totalt har 245 
personer betalat medlemsavgiften för 
2014, varav 55 som familjemedlemmar. 
Det är en ökning med 38 sedan 2013, näs-
tan 19 %.

Föreningens revisor under året har 
varit Mats Elfström, med Ulf Olsson som 
suppleant. Karin Hjelmer och Mats Karls-
son har utgjort valberedning.

Verksamhet
Under 2014 planerades för 24 exkursio-
ner, varav endast 1 (Traneröds Mosse) 
fick	ställas	 in	på	grund	av	pågående	älg-
jakt.	De	flesta	genomförda	exkursionerna	
finns	 kortfattat	 refererade	 i	 föreningens	
tidskrift Puggehatten. Den gångna höstens 
exkursoner har varit väldigt välbesökta. 
Programkommittén har bestått av Tony 
Svensson (sammankallande), Nils-Otto 
Nilsson, Joachim Krumlinde, Jan Svens-
son och Bernt Hägg.

Helgen den 10-12 oktober genom-
fördes årets inventeringshelg vid Vånga 
vandrarhem, med exkursionsmål i Ivösjö-
bygden. Totalt 25 personer och 5-6 olika 
lokaler besöktes. Fynden är registrerade 

Verksamhetsberättelse 2014
Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening

på ArtPortalen. Ett sammandrag av resul-
taten kommer att publiceras i Puggehat-
ten.

”Svampens dag”, gemensam för Sve-
rige, Norge och Danmark, anordnades 
2014 som alltid den första söndagen i sep-
tember, dvs. söndagen den 7:e. I Skåne 
samverkade Puggehatten – Skånes My-
kologiska Förening med bl.a. Studiefräm-
jandet, Naturskyddsföreningen, Läns-
styrelsen, Falsterbo Birdshow, Röddinge 
Byalag, Göingebygdens Biologiska För-
ening, Naturum Kullabygden, Naturum 
Kristianstad, Naturum Söderåsen, Natu-
rum Stenshuvud och Naturum Skrylle. 
Utställningar, rådgivning, exkursioner och 
guidningar med mera erbjöds på minst nio 
olika platser i Skåne. Föreningen och dess 
medlemmar medverkade i en stor del av 
dessa.

Föreningen erbjuds fortlöpande att 
yttra sig över förslag till nya naturreservat, 
ändrade skötselplaner, åtgärdsprogram 
och liknande. Åtminstone 4 remisser har 
besvarats utförligt under 2014, i den mån 
styrelsen har ansett att vi kunnat tillföra 
något och i mån av tid.

Föreningen har också deltagit aktivt i 
ett antal samrådsgrupper kring naturvård, 
där vi på olika sätt bidrar med kunskap om 
svamparnas betydelse för biologisk mång-
fald. Bl.a. har representanter från styrelsen 
haft två samarbetsmöten, 12/3 resp. 22/10 
2013 med ledningen för Länsstyrelsens 
Naturskydds- resp. Naturvårdsenheter. 
Vi har även deltagit med en representant 
i de två möten, 28/5 resp. 26/11 2014, som 
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hållits i Samrådsgruppen för naturvård 
i Skåne län, samt vid två Dialogmöten, 
26/11 resp. 22/10 2014 kring arbetet med 
Naturvårdsstrategi för Skåne län. Repre-
sentanter från Puggehatten har också fun-
nits	med	i	flera	skötselråd,	bl.a.	för	Skog-
hejdans NR och Söderåsens NP.

I samarbete med Naturskyddsfören-
ingen Skåne, Skånes Ornitologiska Fören-
ing, Lunds Botaniska Förening, Entomolo-
giska Sällskapet i Lund, Studiefrämjandet 
och Länsstyrelsen har planeringen startat 
för konferensen ”Biologisk Mångfald i 
Skåne 2015”.

Arbetet med uppdatering av fören-
ingens	 webbprofil	 pågår.	 Föreningens	
webbplats uppdateras kontinuerligt kring 
exkursionsverksambet och övriga akti-
viteter såsom svampens dag och inven-
teringshelg. En ny webbplats är under 
utveckling. Föreningens FaceBook-sida 
(facebook.com/svampmedpuggehatten) 
har nu ca 236 ”gillare”.

Projektet ”Skånes svampar” rullar vi-
dare och under året har vi haft 2 program-
kvällar med genomgång av ArtPortalen 
och inmatning av fynduppgifter. Projektet 
har hittills samlat in mer än 150 000 upp-
gifter digitalt från anteckningar, herbarier, 
publicerade uppgifter osv. Det mödosam-
ma	arbetet	 återstår	 att	mata	 in	fler	 fynd-
anteckningar,	uppdatera	namn,	identifiera	
dubbletter osv. Tack vare bidrag från Re-
gion	Skånes	Miljövårdsfond	och	från	flera	
skånska kommuner har den del av arbetet 
som rör en uppdaterad checklista över alla 
förekommande arter i Skåne kunnat drivas 
framåt och kan snart slutföras. I styrgrup-
pen för projektet ingår Sven-Åke Hanson, 
Claes Ingvert, Nils-Otto Nilsson och Tony 
Svensson.

En representant för föreningen har 
under 2014 även deltagit vid två möten, 

17/9 resp. 13/11 2014, för ett nyuppstartat 
LONA-projekt kring ansvarsarter i Kristi-
anstads kommun som kommer att löpa ett 
antal år framåt. Kristianstad kommun är 
huvudman för projektet och förutom Pug-
gehatten - Skånes Mykologiska Förening 
ingår även Lunds Botaniska Förening, En-
tomologiska Sällskapet i Lund, Nordöstra 
Skånes Fågelklubb och Naturskyddsför-
eningen i Kristianstad i projektet.

Inför svampsäsongen trycktes 1000 
ex aven uppdaterad fyrsidig värvningsfol-
der i A5-format varav många har gått åt 
under hösten.

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av den bi-
fogade redogörelsen. Medlemsavgiften 
har för år 2014 varit 125 kr. Familjemed-
lemskap har kostat 10 kr. Föreningen har 
efter ansökan fått ett generöst bidrag på 
30 000 kr till verksambeten från Region 
Skåne. Verksambetsbidrag på 3000 - 5000 
kr har också erhållits från Malmö, Lunds, 
Kävlinge och Höörs kommuner. Dessa 
pengar har öronmärkts för ”Skånes Svam-
par”.

Medlemsbladet Puggehatten
Tidskriften omfattade under året 73 sidor 
uppdelade på fyra nummer, varav ett fyl-
ligt dubbelnummer 2-3/14 och ett num-
mer, 4/14, föreningsmatrikel. Upplagan 
har varit 350 exemplar varav 69 skickats 
som friexemplar, bl.a. till alla kommun-
bibliotek i Skåne, till institutioner i Nor-
den eller som utbytestidskrift mot tidskrif-
ter från andra föreningar.

Tony Svensson (redaktör), Helena 
Björnström, Dicte Helmersson, Ulf Ols-
son och Ulf Ryde har ingått i redaktionen 
under år 2014.

Styrelsen, den 25 februari 2015
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När man ser detta namn så är det knappast 
en skålsvamp man tänker på men det var 
just det som jag hittade under ett hagtorn-
sträd. Jag visste att Joachim Krumlinde 
hade hittat Xylaria oxyacanthae, som är 
ett horn på hagtornsbär, förra året men lite 
längre fram på våren eller försommaren. 
Men jag kunde inte låta bli att rota runt lite 
när jag såg att det fanns gott om bär under 
det lilla trädet. Men som ni förstår så hit-
tade jag inga horn utan små skålsvampar. 
Bekymret startade när jag kom hem för 
jag utgick från att det borde vara enkelt att 
ta reda på vilken svamp det rörde sig om. 

Hagtornsmögel Monilinia johnsonii

Hagtornsmögel Monilinia johnsonii, Helsingborg, Högasten. 2015-04-12. Foto: Jan Svensson.

När jag googlade på ”svamp på hagtorns-
bär”  så kom hagtornsmögel upp? Men jag 
hade ju hittat skålsvampar! Vad var detta? 
Efter lite efterforskning kristalliserade 
sanningen	 ut	 sig,	 hagtornsmögel	 finns	 i	
två stadier; ett anamorft och då visar den 
sig som ett mögel på hagtornens blad och 
andra stadiet som skålsvampar på hagtor-
nens fjolårsbär. Så ut och leta! 
Monilinia-släktet	finns	på	en	hel	del	andra	
bär också, som blåbär, kråkbär, häggbär, 
m.fl.		

Jan ”Skogens Röst” Svensson
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Ängelholms strandskog 
– 25 okt 2014
Vi samlades vid Sankt Mikaels kyrka nära 
ishallen i Ängelholm och körde till Sibi-
riens parkeringsplats vid havet. Sibirien 
är en av Ängelholms badplatser, som tro-
ligen fått sitt namn för att platsen ligger 
”väldigt långt iväg”, räknat från stadens 
centrum. Dock handlar det om ett avstånd 
på endast 3–4 kilometer. 

Denna exkursionsdag tillhörde hös-
tens blötaste – det regnade i stort sett un-
der hela svampturen. Påbyltade med mer 

Sedan sist

eller	mindre	effektiva	regnkläder	mötte	sju	
deltagare upp för att vandra och studera 
svamparter i Ängelholms strandskog, den 
strandnära delen av strövområdet Krono-
skogen. Området började planteras med 
gräs och träd på 1730-talet för att stoppa 
strandflykten	 och	 skydda	 stadens	 bebyg-
gelse	 från	 att	 begravas	 under	 flygsand.	
Om detta kan man läsa i Carl von Linnés 
skånska resa. Träden som planterades var 
främst tall, men även bergtall, björk, ek, 
al och en.

Sedan 2010 är Ängelholms strandskog 
naturreservat, och i ett Sand Life-projekt 

Genomgång av en del svampfynd i regnet. Foto: Dicte Helmersson.
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Hallands Väderö – 16 maj
Hela 26 deltagare hade samlats för att ta 
båten från Torekovs småbåtshamn över 
till	Sandhamn	på	Hallands	Väderö.	Vi	fick	
strålande väder på vandringen som gick 
mot Nörre skog, sedan söderut mot Sönd-
re skog via Ulagapskärret. Det var långt 
mellan svampfynden och listan landade 
på ynka 15 arter, vilket kan vara bottenre-
kord. Men det spelade inte så stor roll, för 
när det är ont om svamp riktas blickarna 
en sådan här dag gärna mot annat som in-
tresserar, som fåglar, insekter, lavar och en 
blommande	vårflora.

Några av de svampar som ändå note-
rades var judasöra Auricularia auricula-
judae	 på	 fläder	 medan	 västlig	 rostticka	
Phellinus ferreus, limsvamp Bulgaria 
inquinans och korkmussling Daedalea 
quercina växte på ek. Marksvampar som 
hittades var bl.a. en blek form av mörkröd-
ling Entoloma clypeatum f. pallidogrieum, 
stjärnrödhätting E. conferendum,  veck-
navling Lichenomphalia umbellifera och 
brokingen Panaeolus olivaceus.

Vi	passade	på	att	titta	på	flera	trädväx-
ande hotade lavar som förekommer på ön, 
bl.a. jättelav Lobaria amplissimaCR, liten 
ädellav Megalaria laureriEN och cinnober-
fläck	Arthonia cinnabarinaCR.

Även om svampen saknades blev det 
en	fin	fältdag	med	gott	sällskap.

Tony Svensson

försöker man återskapa sanddyner och ett 
mer varierat skogslandskap. Sandälskan-
de arter av olika slag ska gynnas.  En del 
av växtligheten tas bort, bl a vresros och 
främmande trädslag såsom bergtall, svart-
tall, vitgran, rödek och sithkagran.

Som exkursionsansvarig hade jag 
provgått en uttänkt exkursionsrunda några 
dagar tidigare.  Men som alltid när man är 
en hel grupp svampintresserade så hinner 
man inte gå så långt innan det blir ett nytt 
stopp för att studera intressanta mark- el-
ler vedlevande svamparter. Den planerade 
rundan	fick	jag	raskt	minska.

Vi noterade sammanlagt drygt 70 
svamparter i området. På trädstammar 
fann vi bl a tvåfärgsticka Gloeoporus 
dichrous, pulverticka Oligoporus ptycho-
gaster, korkmussling Daedalea quercina, 
mjölkticka Postia tephroleuca, blodticka 
Meruliopsis taxicola och pergamentsvamp 
Phlebiopsis gigantea. Matsvampsplock-
arna kunde glädja sig åt fynd av smör-
sopp Suillus luteus, sandsopp Suillus va-
riegatus,	 fläcksopp	 Leccinum variicolor, 
björksopp Leccinum scabrum, brunsopp 
Xerocomus badius och läcker riska (tall-
blodriska) Lactarius deliciosus. På tillba-
kavägen längs sanddynerna konstaterade 
vi att narrkantareller Hygrophoropsis au-
rantiaca växte i riklig mängd.

Dicte Helmersson
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Kullabygden
Lördag 5/9 – söndag 6/9 kl. 11.00-16.00
Svamputställning och svamprådgivning (6/9 Svampens dag)
Naturskyddsföreningarna i Kullabygden och Helsingborg visar i samarbete med na-
turum Kullaberg, Puggehatten - Skånes Mykologiska Förening, och Sveriges Myko-
logiska Förening, svampar som man tryggt kan plocka men också lömska giftiga för-
växlingssvampar.	På	utställningsborden	finns	också	mikroskop	med	vars	hjälp	man	kan	
studera svamparna i detalj. De som önskar får gärna ta med egna svampar för att få 
säker	hjälp	och	goda	råd	av	svampkännare,	som	finns	på	plats	hela	tiden.
Plats: naturum Kullaberg.
Upplysningar: Kerstin Bergelin, tel. 0705-411414, Tom Svensson, tel. 0722-399919.

Kristianstad
Söndag 6/9 kl. 12.00-16.00. 
Svamputställning. Svampexperter visar och berättar om mer än 100 nyplockade svam-
par.	Vilka	går	att	äta?	Ta	gärna	med	svampar	från	din	egen	utflykt.	Arr.	Puggehatten	-	
Skånes mykologiska förening. I restaurangen serverar Fredholms svampsoppa.
Plats: naturum Kristianstad.
Upplysningar: naturums reception tel 044-132330.

Hässleholm
Söndag 6/9 kl. 10.00-14.00. 
Svamprådgivning. Svampens dag i Hässleholms hembygdspark  samverkan med
Studiefrämjandet. Kom och få namn på dina plockade svampar.
Plats: Hässleholms hembygdspark.
Upplysningar: Arne Gustavsson tel. 0451-15551.

Söderåsens nationalpark
Lördag 5/9 – söndag 6/9 kl. 10.00-17.00.
Svamputställning och svamprådgivning. Svampens dag i Söderåsens Nationalpark.
Samarrangemang mellan naturum Söderåsen och Skäralids restaurang.
Vi kommer att ha svampkonsulenten Sven-Åke Hanson på plats 13.00 – 17.00 både lör-
dag och söndag som svarar på besökares frågor och artbestämmer svampar. En svamp-

Svampens Dag
Under	Svampens	Dag	 6:e	 september	 2015	 hålls	 flera	 evenemang	med	 svamputställ-
ningar, rådgivningar och exkursioner runt om i Skåne med Puggehatten som arrangör 
eller medarrangör. För senaste information om vilka aktiviteter som förekommer se vår 
webbplats www.puggehatten.se
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Rödbrun stensopp Boletus pinophilus i blommande ljung. Foto: Helena Björnström.
Helena visar stinksvampens delade häxägg för en nyfiken skara.
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Gissa svampen
Förra omgångens rätta svar:
1 Sammetsfotad pluggskivling
2 Liten stinksvamp
3	Gul	flugsvamp
4 Sotriska
5 Vinkremla
6 Stor lökbrosking

utställning kommer att göras, bestående till mestadels av svampar som besökarna har 
tagit med sig. Dessutom lite svamppyssel, tipsrundor och lite annat med tema svamp. 
Även restaurangen kommer att ha svamptema.
Plats: Uteserveringen till Skäralids restaurang.
Upplysningar: 0435-442120 eller naturum.soderasen@lansstyrelsen.se.

Sjöbo
Söndag 6/9 kl. 13.00.
I år arrangeras svampens dag i Sjöbo kommun på Solvalla Bygdegård. Kl. 13 inleder 
Jan Friheden med informaiton om giftiga och matnyttiga svampar med inriktning på 
svamp som livsmedel. Därefter beger vi oss ut i svampmarker i närheten. Återsamling 
på Solvalla Bygdegård för genomgång. Vi serverar svampsoppa. Välkommen.
Plats: Solvalla Bygdegård
Upplysningar: Jan Friheden tel. 0417-42045 eller 0708-25391. 

Falsterbo
Söndag 6/9.
En svampexkursion kommer att utgå från Falsterbo bird show på svampens dag, i mån 
av väder. För klockslag och kontaktperson se www.falsterbobirdshow.com

Skrylle
Söndag 6/9 kl. 12.00-15.00.
Svampkonsulenterna Eva och Helena Björnström har svamputställning, informerar 
om höstens kurser och hjälper till med artbestämning. Tag gärna med egen plockad 
svamp! 
Plats: naturum Skrylle.
Upplysningar: 0707-341605.



RökslöjskivlingViolett geléskål

Stolt fjällskivling Trattkantarell

Skäggriska



1 Program
4 Bombmurklesafari
11 Årsmötet
11 Fler svampar i nya rödlistan
13 Verksamhetsberättelse 2014
15 Hagtornsmögel
16 Sedan sist
18 Svampens Dag

INNEHÅLL


