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Program
Januari – maj 2014

Generell samlingstid på lördagar: kl. 10.00

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 kon-
takta ansvarig för aktuell exkursion. I andra hand kontakta programkommittén:  Claes Ingvert  
0702-747841, Mats Karlsson 0768-881078, Joachim Krumlinde 0739-314945, Jan Svensson 
0708-872523, Tony Svensson 0703-025474.

Måndag. 20 januari. Artportalen. En genomgång om hur man rapporterar fynd och 
hittar information i Artportalen. Vi kör denna kväll som en del i Studiecirkeln om kryp-
togamer. Man behöver inte ha anmält sig till cirkeln för att delta denna kväll. Om det 
finns,	ta	med	egen	bärbar	dator	med	möjlighet	till	internetuppkoppling.	Samling:	Stu-
diefrämjandet, Första Avenyen 12, Hässleholm, kl 18.00. Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 
0703-825004, Tony Svensson 0703-025474. 

Fredag 24 januari. Håkan Wallander föreläser om sin bok Jord.
Samling: Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund, kl 19.00.
Ansvarig: Lunds Botaniska Förening. Se LBF:s webbplats för mer info.

Tisdag 25 februari. Årsmöte. Alla medlemmar är välkomna till föreningens årsmöte. 
Helena Björnström kommer att berätta om den nya generationen svampintresserade.
Samling: Studiefrämjandet, Första Avenyen 12, Hässleholm, kl 19.00.
Ansvarig: Nils-Otto Nilsson 0703-825004.

Lördag 15 mars Timan, gammal bokskog med mindre inslag av al- och björksump-
skog. Samling: Svensköps kyrka i Killhult (12 km Ö om Hörby), kl 10.00. 
Ansvarig: Tony Svensson 0703-025474.

Lördag 26 april. Rååns dalgång. 
Samling: Kvistofta kyrka (2 km V om Vallåkra), kl 10.00. 
Ansvarig: Jan Svensson 0708-872523.

Lördag 10 maj. Häckebergasjön. Vi letar vedlevande svamp och vårsvampar i ädellöv-
skog. Samling: Genarps kyrka, kl 10.00. Ansvarig: Joachim Krumlinde 0739-314945. 

Lördag 24 maj. Skogsbeten och hagmark kring Emmislöv. Samling: Emmislöv kyr-
ka  (3,5 km NO om Knislinge), kl 10.00. Ansvarig: Ulf Olsson 0708-932189.
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Vid lunchtid torsdagen den 12 september 
bar det iväg från Lund mot Kynnefjälls na-
tur i Bohuslän. Det tog lite mindre än fyra 
timmar med bil via Göteborg och vidare 
upp längs E6. Vi var på väg mot Studio 
Fungorum, en nybörjarkurs i svampkun-
skap som hålls årligen av SMF (Sveriges 
Mykologiska Förening) och är öppen även 
för icke-medlemmar. Vi hade fått reda på 
kursen via SMF:s hemsida och på beskriv-
ningen verkade den passa vår kunskaps-
nivå precis. På bilresan upp slog det mig 
hur mycket naturen förändras när man fär-
das norrut. Slättlandskapet och fälten för-
svinner, skogarna tätnar och berggrunden 

börjar sticka upp ur marken.
Vi anlände vid Kynnefjälls natur sam-

tidigt som kursledarna, Mikael Jeppson 
och Anita Stridvall. Efter att vi hämtat 
nycklarna till vårt rum tog vi en titt på 
kurslokalen där vi skulle sitta under teori-
delarna. På väggarna fanns en utställning 
av plakat, bilder och texter från det ca 20 
år långa motståndet mot planerna att slut-
förvara kärnbränsle i området. Aktions-
gruppen Rädda Kynnefjäll höll vakt i en 
stuga på fjället från 1987 och ända fram 
till	7	februari	2000	när	föreningen	fick	en	
skriftlig garanti mot förvaring av kärn-
bränsle av den dåvarande miljöministern.

Studio Fungorum
– rapport från en svampkurs

Insamlade svampar till bestämningsarbete och utställning. Foto: Anders Dahlqvist.
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Efter middagen började 
vi med en introduktion och 
det första teoripasset. Vi gick 
igenom olika svampböcker 
och digitala resurser som 
finns	 tillgängliga	 samt	 lite	
grundläggande kunskap om 
svampar. Det blev snart tyd-
ligt	 att	 de	 flesta	 deltagarna	
var över det man kanske tän-
ker på som nybörjarnivå. Alla 
hade inte mikroskoperat, men 
de	 flesta	 hade	 flera	 svamp-
böcker och hade plockat mat-
svamp i många år. Efter teo-
rin var dagen slut och vi drog 
oss tillbaka till våra stugor för 
att vila upp oss inför dag två. 
Vårt egna fynd för dagen var 
örsopparna som vi hittade ut-
anför vår stuga innan vi gick 
och lade oss.

Dag två vaknade vi tidigt 
för att bege oss ner till fru-
kosten. Kynnefjäll var väldigt 
vackert med lite lätt dimma 
denna kyliga morgon. Efter 
frukosten hölls en kort introduktion innan 
vi gav oss iväg på dagens exkursioner. 
Dagens mål var Orredalen och Slottsber-
get. Deltagarna delades upp i två grupper 
och åkte iväg till var sitt mål. Vi åkte med 
Mikael Jepsson till Orredalen, en blåbärs-
granskogsdal längs en bäck med mycket 
djup mossa och bevuxen till största delen 
av gran. Vi gick ner i dalen och samlade 
fynd samtidigt som Mikael pratade om de 
olika svamparna.

När klockan närmade sig lunch åkte 
vi tillbaks till gården för att äta. Efter lun-
chen började bestämningsarbetet. Alla 
plockade fram sina böcker och datorer och 
satte med kursledarnas hjälp igång och 
försökte sätta namn på sina fynd. Jag gav 

mig i kast med att försöka använda online-
versionen av Mycokey. Med en blandning 
av svampböcker, dyntaxa.se och Mycokey 
gjorde vi goda framsteg. Under eftermid-
dagen gjorde vi avbrott i vårt arbete för 
att få en grundkurs i mikroskopering och 
beredning av mikroskopipreparat. Detta 
verkade vara något nytt för ganska många. 
Alla svampar som bestämdes lades på tall-
rikar med ID-lappar som berättade svam-
pens svenska namn, vetenskapliga namn, 
fyndplats,	substrat	och	vem	som	identifie-
rat den. Antalet arter från Orredalen var 53 
och från Slottsberget 56.

Efter middagen gick kursledarna ige-
nom utställningen och pratade lite om de 
olika fynden. En rödlistad art jag och Ida 

Kursledare Miakel Jeppson under ett teoripass. 
Foto: Anders Dahlqvist.
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Fårticka Albatrellus ovinus, en uppskattad matsvamp i stora delar av landet. Foto: Anders 
Dahlqvist.

aldrig sett tidigare var svart taggsvamp 
Phellodon nigerNT. En annan rödlistad art 
som fanns i området var dofttaggsvamp 
Hydnellum suaveolensNT. En vanligare art 
som även den var ny för mig var rödbrun 
stensopp Boletus pinophilus. Efter genom-
gången höll kursledarna en teorilektion 
om biotoper och svampars levnadssätt.

Dag tre körde vi efter frukosten ca 
en timme bort till en halvö som heter 
Lammön. Lammön är ett välkänt ställe 
för många mykologiintresserade och har 
bland annat varit plats för mykologiveck-
an ett tidigare år. Gruppen spred sig åt 
olika håll och började leta fynd. En av de 
första svamparna vi sprang på var en ox-
tungssvamp Fistulina hepaticaNT, vars ka-
rakteristiska fria rör studerades med lupp. 

Vi hittade inte mindre än fyra exemplar av 
den arten denna förmiddag. Som i resten 
av Sverige vid denna tid var markerna 
torra, men vi tog oss ner mot sjöstranden 
och lite fuktigare områden och hittade en 
hel del arter. Ett par intressanta arter som 
hittades var blå lökspindling Cortinarius 
caerulescensVU och gråkremling Nyctalis 
parasitica. Allt som allt hittades 67 arter.

Lunchen hade tagits med från Kynne-
fjälls natur och åts i det vackra vädret. Ef-
ter maten tog vi oss vidare till Klevaberget 
som var nästa exkursionsplats. Vi parke-
rade vid vägen och gick in i lövskogen på 
jakt efter svampar. Efter Klevaberget be-
gav vi oss tillbaks till Kynnefjäll för att 
påbörja eftermiddagens bestämningsar-
bete, som sedan pågick fram till kvällens 
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middag. Precis som dagen innan gjordes 
en	utställning	av	de	identifierade	svampar-
na som gicks igenom efter middagen.

Det sista teoripasset efter genomgång-
en handlade bland annat om svampars ge-
netik. Som avslutning passade vissa av 
deltagarna på att tillreda och provsmaka 
en del av svamparna som hittats under da-
gen. Det var en trevlig slutkläm på dagen 
som bjöd på ett par nyheter för mig, som 
till exempel mandelriska Lactarius vole-
mus och föränderlig tofsskivling Kueh-
neromyces mutabilis.

Dagen efter var det bara att packa, äta 
frukost och säga hej då till ledarna och de 

Deltagarna jobbar med artbestämningar. Foto: Anders Dahlqvist.

övriga deltagarnana för att sedan köra till-
baka hem till Skåne. Så klart passade vi på 
att stanna till och plocka lite matsvamp när 
vi	hade	så	fina	svampmarker	i	närheten.	Vi	
plockade bland annat fårticka Albatrellus 
ovinus, som man ju inte precis kan hitta i 
Dalby där vi bor.

SMF:s nybörjarkurs i svampkun-
skap passar de som vill vidarutveckla sitt 
svampintresse från att vara primärt mat-
svampsfokuserat till att även inkludera lite 
mer vetenskapliga aspekter. Kursen ger en 
kort introduktion till mikroskopi, genetik, 
biotoper	 samt	 identifiering	med	 hjälp	 av	
nyckling i böcker och digitala resurser.

Anders Dahlqvist
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I svampenes rige (dansk text)
Författare och fotograf: Jens H. Petersen
Förlag: Gyldendal, 2013
ISBN: 9788702136876
Pris: från cirka 250 SEK  (svenska nät-
bokhandeln är billigare än danska)

I svampenes rige är en mycket vacker bok, 
som inte liknar någon annan svampbok. 
Helst ska den ligga framme på soffbor-

det länge, så att så många som möjligt får 
chans att titta i den och glädjas åt den. 

Först började jag bläddra osystema-
tiskt, stannade här och där och slukade bil-
derna med ögonen. Det är nämligen lätt att 
hänföras av bokens underbara svampbil-
der, ofta fotograferade i makroperspektiv, 
från olika hörn av världen. Men sedan, när 
den första upphetsningen över bilderna 
lagt sig, sansade jag mig och började även 
läsa texten. 

Bokens författare och 
fotograf, dansken Jens H. 
Petersen, är välkänd inom 
mykologiska kretsar och 
har medverkat i många 
svampböcker. Han har 
bland annat utgivit Svam-
periget, en textstinn läro-
bok i svampkunskap som 
kan sägas ligga till grund 
för I svampenes rige. Den 
senare boken har med sina 
många spännande foton 
och mer lättillgängliga 
text större förutsättningar 
för att få en bredare publik 
bland den naturintresse-
rade allmänheten. Jens H. 
Petersen vill genom bo-
ken öppna våra ögon för 
svamprikets spännande 
värld. Läsaren introduce-
ras genom text och bild för 
hyfer, sporer, förökning, 
systematik, släktskap, 
alla olika svampgrupper, 
evolution ekologi samt 
svamparnas betydelse i 

Bokanmälan: I svampenes rige

Foto: Dicte Helmersson.
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naturen.  Ja, när man kommer till slutet av 
boken har man faktiskt fått i sig en hel del 
intressant svampkunskap.

I bokens avslutning resonerar förfat-
taren om framtiden, och han konstaterar 
att	 det	 fortfarande	 finns	 stora	 luckor	 när	
det gäller vår kunskap om svampar. Det 
är	en	hisnande	tanke	att	det	troligen	finns	
mellan 1,5 och 5 miljoner svamparter på 
jorden. För närvarande känner vi dock en-

dast till cirka 100 000 svamparter. Alltså 
är det minst 1,4 miljoner eller cirka 93 % 
av alla svampar som väntar på att bli upp-
täckta. 

I svampenes rige är förutom på dans-
ka även utgiven på engelska (The King-
dom of Fungi), nederländska (Het Leven 
van Paddenstoelen en Schimmels) och 
estniska (Seeneriigi illustreeritud entsü-
klopeedia).

Dicte Helmersson

Detaljbild på brödkorgssvampar i ”I svampenes rige”. Foto: Dicte Helmersson.
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Att vår planet består av ytterst lite jord 
kanske	de	flesta	känner	till	och	att	jorden	
är förutsättningen för att vi skall kunna 
leva här är en självklarhet för många. Hå-
kan Wallander, professor i markbiologi 
vid Lunds universitet har skrivit en under-
bar bok om just jord. 

Håkan Wallanders kunskaper och 
erfarenheter är slående och han har även 
stor kunskap om mykorrhizasvampar och 
dess betydelse för jorden, oss och våra 
grödor; detta berör han en del i sin bok. 
Han skriver fängslande och kunnigt, han 
blandar vetenskap med egna erfarenheter. 
Jord är en lättläst och medryckande bok 
med många vackra och illustrerande bil-
der. Jag blir berörd och tar till mig kun-
skapen i boken, även om det kanske inte 
är den mest hänryckande text jag läst, men 
den förmedlar en kunskap och visdom 
från många hörn av vår värld. Författarens 
beskrivning av hur indianerna i Amazonas 
lyckades bruka den näringsfattiga djung-
eljorden i tusentals år har fått mig att grä-
va ner massor av kol i min trädgård. Han 
har även fått mig att fundera över hur lite 
vi egentligen vet eller förstår av samspelet 
mellan jordens olika organismer, framför 
allt då svamparnas och bakteriernas fan-
tastiska arbete. 

Boken börjar med hur en föredrags-
hållare förklarar för mötesdeltagarna hur 
mycket (eller lite) brukbar jord vi egentli-
gen har tillgång till: 

”Han har med sig ett äpple från sin träd-
gård till en föreläsning, äpplet får repre-
sentera jordklotet och han delar det mitt 
itu med sin kniv. Den ena halvan blev ha-
ven som inte har någon odlingsbar jord. 
Den halvan gav han till en av forskarna 
i publiken som började äta upp äppel-
halvan. Den kvarvarande halvan delades 
i två där denna fick representera höga 
bergsområden och områdena vid polerna 
som det inte går att odla på. En åttondel 
fick bli människornas städer, vägar och 
förorenade områden som har gjort odling 
omöjlig. Kvar fanns en sista åttondel som 
han försiktigt skalade. När han höll upp 
den tunna remsan mellan tummen och 
pekfingret tittade han ut över publiken 
med varma ögon och sa: – Detta är den 
odlingsbara jorden som återstår för oss 
att leva på”. 

Bara dessa få meningar gör boken läs-
värd. Håkan Wallander lär mig mer om 
hur svamparna samarbetar med träden, 
örterna och jorden. Han upplyser mig om 
att den underbara doften efter ett sommar-
regn beror på att jordbakteriers sporer fyl-
ler luften. 

Jord – en bok att läsa för att den är 
viktig och lärorik och den har fått mig att 
söka mer information, den har fått mig 
ännu mer vetgirig. 

Jan Svensson

Jord – funderingar kring grunden för vår 
tillvaro 
Författare: Håkan Wallander
Förlag: Bokförlaget Atlantis, 2012
ISBN: 9789173535465
Pris: från ca 195 SEK.

Bokanmälan: Jord
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Kallelse till årsmöte
Härmed kallas medlemmarna i Puggehatten - Skånes Mykologiska För-
ening till ordinarie årsmöte tisdagen den 25 februari 2014 kl. 19.00 på 

Studiefrämjandet, Första Avenyen 12, Hässleholm.

Program
•						Inledning	av	ordföranden.
•						Ärenden	enligt	stadgarna.
•						Fika.
•						Helena	Björnström	berättar	om	en	ny	generation	svampintresserade.

Ärenden
1.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.    Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3.    Fråga om mötet är behörigen utlyst.
4     Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
5.    Revisorernas berättelse.
6.				Fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen	för	föregående	års	förvaltnıng.
7.    Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
8.    Val av ordförande
9.    Val av övriga styrelseledamöter.
10.  Val av revisor och revisorssuppleant.
11.  Val av valberedning.
12.  Fastställande av årsavgift för 2015.
13.  Övriga ärenden.

Tack till avgående ledamöter.
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Föreningen Puggehatten – Skånes Myko-
logiska Förening har som uttalat mål att 
verka för en bättre kännedom om Skånes 
svampar och att kartlägga Skånes svamp-
flora.	Som	en	del	i	att	uppnå	detta	mål	an-
ordnas exkursioner under större delen av 
året och dessutom en årlig inventerings-
helg där man fokuserar på att inventera 
svampfloran	i	ett	område	under	tre	dagar.	
Den 4 – 6 oktober 2013 anordnades den 
sextonde inventeringshelgen i ordningen. 

För andra året i rad inventerades om-
råden i Ringsjötrakten och precis som 

det föregående året förlades boendet på 
Backagården Kurs & Konferens Center 
som ligger i skogen sydväst om Höör och 
som erbjöd bekvämt boende, stor och väl-
utrustad arbetslokal och god mat. Uppdra-
get som ledare och organisatör av exkur-
sionerna utfördes av Tony Svenson. 

Vi valde i år att återbesöka Ringsjö-
trakten delvis p.g.a. att fjolårets invente-
ring drabbades av att det varit torrt veck-
orna innan evenemanget, vilket medförde 
brist på svamp. Tyvärr upprepade sig his-
torien 2013 och det var om möjligt ännu 

Mykologi i Skånes hjärta
Puggehattens inventeringshelg 2013

Lisbeth Gustavsson artbestämmer några av de svampar som insamlades under dagen. Foto: 
Dicte Helmersson.
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mer torrt i markerna denna 
gång.

Fredag
Under fredagen besöktes 
först ek- och björkhagarna 
vid Östra Ringsjöns strand, 
ett område som ingår i 
Fulltofta naturreservat. De 
fina	 ekhagarna	 var	 nästan	
svamptomma, men på nä-
set med främst glesväxande 
björk hittades en del svamp, 
dock mest allmänna arter.

Vi besökte sedan sko-
garna kring Fulltofta Na-
turcentrum, som ingår i det 
vidsträckta Fulltofta ströv-
område. Bokskogen bjöd 
på få svampar, men en bas-
tant fruktkropp av jätteticka 
Meripilus giganteus kunde 
beses. Vi fann ett fuktigt 
blandskogsstråk på rikare 
jord längs med ett dike, och 
här fanns det svamp. Under 
bok växte blågrå spindling 
Cortinarius luhmanniiVU 
och lundspindling C. largus, 
två oväntade men välkomna fynd i detta 
område.	Vi	fick	även	se	blodriskssnylting	
Hypomyces lateritius på blodriska Lac-
tarius deterrimus. Dyriska Lactarius la-
cunarum växte på fuktig mark, liksom den 
udda strävsoppen Leccinum schistophilum 
med blå fotbas.

Lördag
Förmiddagen ägnades åt Lönnebjär, en 
vulkanrest som ligger sydost om Sösdala. 
Trots att det fanns rikligt med friliggande 
basalt, så tycktes svamp- och kärlväxt-
floran	 indikera	 att	 det	 bara	 fläckvis	 var	
basiskt jord-pH. Norra halvan av berget 

består av bokskog, med mindre inslag av 
ek- och blandskog. Södra halvan har na-
turbetesmark och mindre ytor av omställd 
åker till betesmark. Bokskogen bjöd på 
bl.a. lundspindling, C. largus, Lactarius 
fluens, trattmussling Lentinellus cochlea-
tus, saffranshätta Mycena crocata och Hy-
grophoropis rufa. På betesmarken hittades 
bl.a. bleknopping Entoloma sericellum 
och sex arter av vaxskivlingar.

Under eftermiddagen besökte vi Al-
larps bjär, som förra året var inventerings-
helgens bästa lokal, men denna gång var 
det alldeles för torrt i bok- och avenbok-
skogen här. En del fynd gjordes dock, 

Den basiska bergarten basalt som bildats när lavan stelnat i 
vulkanröret för minst 100 miljoner år sedan. 
Foto: Anders Dahlqvist.
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Bok- och avenbokskog på Allarps bjär, även detta en gammal vulkan. Foto: Anders Dahlqvist.

Mångkransad spindling Cortinarius triumphans. Foto: Anders Dahlqvist.
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Sydlig sotticka Ischnoderma resinosumVU växande på boklåga. Foto: Tony Svensson.

Grisspindling Cortinarius arcuatorumVU. Goda kännetecken är violett bulbkant och den med 
KOH (kaliumhydroxid) distinkt rosa reaktionen i köttet. Foto: Tony Svensson.
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bl.a. rödskivig dvärgchampinjon Agaricus 
comtulus, blodchampinjon A. langei, knöl-
champinjon A. sylvicola, tjockhorn Xyla-
ria polymorpha och långhorn X. longipes. 
Lactarius fluens	tycks	det	alltid	finnas	gott	
om på denna lokal. Vid inslag av björk 
fanns det också rikligt av mångkransad 
spindling C. triumphans.

Efter en lång dag med exkursioner 
och bestämningsarbete visades traditions-
enligt ett väldigt uppskattat bildspel med 
svampbilder, i år av Claes Ingvert.

Söndag
Stockamöllan och bokskogen längs Rön-
ne å var målet denna dag. Med många par 
ögon lyckades vi hitta en hel del intres-
santa fynd trots torkan. Helgens raritet och 
nytt artfynd för Skåne var grisspindling C. 
arcuatorumVU som växte längs ett uttorkat 
bäckdråg i en brant. I närheten hittades 
fler	 Phlegmacium-spindlingar:	 rävspind-
ling C. vulpinusNT, C. aureocalceolatusDD, 
C. subpurpurascens, fagerspindling C. 
calochrous s.str., lundspindling C. largus 

och bitterspindling C. infractus. 
Några	 andra	 fina	 fynd	 som	 gjordes	

var: stor lilariska Lactarius violascensNT, 
silkesspindling C. turgidusVU, orangebrun 
giftspindling C. orellanus, Psathyrella 
maculata, liten stinksvamp Mutinus cani-
nus, sydlig sotticka Ischnoderma resinos-
umVU och Mycena maculata.

Totalt noterades 468 fynd under hel-
gen, samtliga nu rapporterade på Artpor-
talen.

Stort tack till alla deltagare!

Deltagare
Dicte Helmersson, Jan Svensson, Joa-
chim Krumlinde, Ulf Olsson, Lennart Sö-
derberg, Anders Lykke, Klaus Sørensen, 
Claes Ingvert, Krister Wadén, Lisbeth 
Gustavsson, Karin Hjelmér, Mats Karls-
son, Ida Andersson, Anders Dahlqvist och 
Tony Svensson.

Anders Dahlqvist och Tony Svensson

Mykologer 
på väg att 
sprida sig i 
Stockamöl-
lans bokskog. 
Foto: Anders 
Dahlqvist.



17

Puggehatten 26 (3) 2013

Är du matsvampsplockare? Då har du för-
modligen samlat på dig ett lager av tor-
kad och fryst svamp som räcker ända till 
nästa höst. Nu gäller det bara att omsätta 
svampskatten till goda maträtter. Lyckligt-
vis	finns	det	många	källor	 att	 ösa	 ur	 när	
det	gäller	svamprecept.	Det	finns	särskilda	
svampkokböcker.	I	de	flesta	svampböcker	
(oftast	 i	 slutet)	 finns	 också	 tips	 om	mat-

lagning. På hösten publiceras en uppsjö 
av recept med svamp i tidningar och tid-
skrifter. Dessa svamprecept kan man ofta 
återfinna	 via	 Internet,	 där	 det	 dessutom	
ständigt läggs ut nya recept. Puggehatten 
vill härmed dra sitt strå till receptstacken 
och bidrar med tillagningsanvisningar på 
fyra garanterat goda svamprätter, lagade 
och avsmakade av två puggehattar (Lis-

beth Gustavsson och arti-
kelskribenten) i Ängelholm. 
Mat med svamp är ett upp-
skattat vegetariskt alternativ 
på exempelvis julbordet eller 
nyårsbuffén. 

Kantarellmousse
4 portioner.
Hacka en liten gul lök och 2 
dl förvällda kantareller/tratt-
kantareller	fint.
Fräs i 1 msk smör i ca 5 mi-
nuter. Krydda med salt och 
peppar. Vispa samman 1 dl 
vispgrädde med 2 ägg och 
blanda med den avsvalnade 
svampröran. Fördela i smorda 
portionsformar. Grädda i vat-
tenbad i 225 grader varm ugn 
ca 20 minuter. Låt formarna 
stå en stund innan du stjälper 
upp dem. Serveras ljumma, 
som förrätt på en salladsbädd 
eller som tillbehör till en vilt-
middag.

Goda svamprätter
Text och Foto: Dicte Helmersson

Till svamppatén kan torkad, fryst eller färsk svamp använ-
das. Här är det blodsopp som vägs upp.
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Inlagd svamp i olja 
Räcker till 2–3 glasburkar.
Ingredienser: cirka 1 kg fast svamp, 4 dl 
vitvinsvinäger, 2 dl vatten, 2 tsk salt, 2 
vitlöksklyftor, 4 lagerblad, 10 svartpep-
parkorn, 2–3 matskedar örtkryddor samt 
olivolja eller annan olja.
Gör så här: Dela svampen i bitar och koka 
alla ingredienser i cirka tio minuter. Låt 
rinna av i en sil och lägg över svamp m.m. 
i glasburkar. Häll på oljan så att den täck-
er svampen. Sätt på locken. Godast efter 
några veckors lagring. Sila av oljan inför 
servering. (oljan kan användas vid mat-
lagning). Inlagd svamp passar bra till ost 
samt grönsaks- och kötträtter.

Ljummen höstsallad 
med skogschampinjoner 

och lingondressing
6 portioner.
Ingredienser, sallad: 
300 g skivade skogs-
champinjoner, en klick 
smör, en skvätt portvin, 
salt och peppar, 75 g 
babyspenat eller annan 
sallad, 100 g förvällda 
haricots verts, 1 bit par-
mesan- eller Västerbot-
tenost.
Lingondressing:1 liten 
broccolibukett, riven 
(använd bara toppar-
na), 1/2 dl lingon, 1–2 
msk balsamvinäger, 1 
dl rapsolja eller annan 
olja, salt, peppar och 
lite honung.
Gör så här: Stek skogs-
champinjonerna i smör 
och smaksätt med salt, 

peppar och portvin.
Skölj spenaten och blanda med haricots 
verts.
Blanda alla ingredienserna till dressingen 
och smaka av. Servera champinjonerna på 
salladsbädden med bitar av hyvlad parme-
san, toppad med den mustiga lingondres-
singen.

Svamppaté 
Räcker till en stor eller två mindre bröd-
formar, kan även göras i portionsformar. 
Smak och färg varierar beroende på vilka 
svampar man använder. Experimentera!
Ugnstemperatur 200 grader.
Ingredienser: 1 kg färsk, rensad svamp el-
ler 100 g torkad som lagt i blöt (den blöt-
lagda svampen ska därefter koka cirka 10 
minuter), 1–2 lök(ar), 4 msk smör, 4 krm 
salt, 1 krm svartpeppar, 6 ägg, 3 dl mjölk/
creme fraiche/tjock yoghurt, 1–2 msk dra-
gon och 2 dl hackad persilja. 

Svamp och lök steks.
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Gör så här: Sätt på ugnen. Smörj formen/
formarna. Skär svampen i bitar. Skala och 
skär löken. Fräs svamp och lök i fettet så 
att blandningen blir genomstekt. Krydda 
med salt och peppar. Finfördela bland-
ningen i matberedare eller mixer. Till-
sätt ägg, mjölk(blandning), dragon och 
persilja. Kör till en jämn smet. Fördela 
smeten i form(arna). Ha marginal upp till 

kanten, patén höjer sig lite under grädd-
ningen. Grädda i mitten av ugnen cirka 
50–60 minuter (kolla att den fått färg och 
att den stelnat). Kortare gräddningstid om 
man använder portionsformar. Stjälp upp 
och låt kallna. Skär i skivor, garnera med 
klippt gräslök, persilja och små inlagda 
gurkor. Servera gärna med rårörda lingon 
eller gelé.

Har du med en svamppaté till knytkalaset blir du bjuden även nästa gång! Den färdiga patén 
serveras med små inlagda gurkor. 
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Djurholmen – 3 augusti 2013 

En av sommarens varmaste dagar be-
gav sig fem puggehattar till Djurholmen, 
ett strövområde med både barrskog och 
lövskog beläget på Hallandsåsens syd-
sluttning i norra delen av Ängelholms 
kommun.	Här	finns	rester	av	gammalt	od-
lingslandskap från 1800-talet samt över-
givna torp och gårdar. I Århultabäcken, 
som avvattnar högmossen Djurholmamos-
sen, ser man lämningar från kvarnanlägg-
ningar. Ett aktivt skogsbruk bedrivs i delar 
av Djurholmen, men i de branta områdena 
ner mot Århultabäcken lämnas skogen för 

fri	utveckling.	Det	finns	flera	vandringsle-
der i strövområdet, och vi valde att gå en 
cirka 4 km lång runda genom att kombi-
nera ihop delar av Gubbalyckestigen med 
Bäckstigen. 

Sommarens långvariga torka gjorde 
att vi inte förväntade oss att hitta särskilt 
många arter. Därför blev vi positivt över-
raskade när vi räknade ihop dagens fynd 
av sammanlagt 51 arter. Några av frukt-
kropparna, bl.a. olivslöjskivling Hypho-
loma myosotis, glitterskölding Pluteus 
semibulbosus och opalporing Physispori-
nus vitreus kunde slutgiltigt artbestäm-
mas genom efterföljande mikroskopering. 

Sedan sist

Blåsopp Gyroporus cyanescens. Foto: Dicte Helmersson.
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Blåsopp Gyroporus cyanescens 
väcker alltid uppmärksamhet 
med sin snabba blåfärgning vid 
snittning. Vi hittade även vackra 
exemplar av lackticka Ganoder-
ma lucidum, som växte med fyra 
fruktkroppar på en bokstubbe. 

På kvällen berättades i ny-
heterna att det hade varit värme-
rekord, 31,5 °C, i Ängelholms 
kommun. Inte konstigt att det var 
lite svettigt under exkursionen, 
även om vi mest höll oss i en 
skuggig bäckravin.

Dicte Helmersson

Lackticka Ganoderma lucidum. Foto: Dicte Helmersson.

Opalporing Physisporinus vitreus. Foto: Tony Svensson.
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Stianderödsbäcken 
– 17 augusti 2013

Väster om Borrestads gård 
rinner Stianderödsbäcken 
genom en liten bokskogsra-
vin.	Det	finns	en	hel	del	bok-
lågor i och kring vattnet och 
på	dessa	gjorde	vi	flera	trev-
liga	fynd.	I	den	flacka	östliga	
delen strax innan ravinen 
börjar dominerar avenbok 
trädskiktet och här hittade vi 
bl.a. avenboksriska Lacta-
rius circellatus, hasselsopp 
Leccinum pseudoscabrum 
och falsk rutsopp Xeroco-
mus porosporus. Längs hela 
sidan på en grov avenboks-
låga sprängde en liten orange 
skålsvamp fram genom bar-

Pezicula carpinea på samma avenboklåga. Foto: Tony Svensson.

Simocybe sumptuosa på avenboklåga. Foto: Tony Svensson.
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ken i knippen, det var Pezicula carpinea. 
På samma låga växte även en skräling med 
mattbrun hatt, Simocybe sumptuosa. 

Vid	basen	av	en	flerstammig	ask	växte	
en vitaktig skinnliknande svamp som vid 
närmare betraktelse avslöjade små prick-
ar, peritheciemynningar, i de mer gulvita 
centrala delarna. Det var en svagt färgad 
guldyna Hypocrea citrina. På boklågor 
hittades bl.a. nätskölding Pluteus phle-
bophorus, glitterskölding P. semibulbosus 
och en vackert gulfärgad strävticka Antro-
diella serpula. 

I	 ravinen	 noterades	 flera	 unga	 fina	
exemplar av fjällsopp Strobilomyces stro-
bilaceus. Några kremlor var också igång, 
bl.a. violfotskremla Russula violeipes, 
blågrön kremla R. parazurea, trattkremla 
R. delica, sienakremla R. puellaris, fager-

kremla R. lepida, rödfotad läderkremla 
R. olivacea och iriskremla R. ionochlora. 
Monika hittade en liten vackert svartblå-
färgad rödling som i efterhand artades till 
Entoloma lepidissimum. På en mycket 
murken lövlåga växte rikligt med sårticka 
Physisporinus sanguinolentus, en vit re-
supinat ticka som snabbt blir blodröd vid 
tumning. På en bit av en lövträdsgren på 
marken hittades östligt knotterskinn Hyp-
hodontia nespori.

Ett kort stopp i lindallén vid Bor-
restads gård gav ett bonusfynd i form av en 
något tilltygad fruktkropp av pluggmusse-
ron Rhodocybe gemina, som väl hukat sig 
och nästan undgått gräsklipparen. Totalt 
fick	vi	ihop	53	svamparter	denna	dag.

Tony Svensson

Pluggmusseron Rhodocybe gemina i gräsmatta under lind. Foto: Tony Svensson.

Rätta svar till Gissa svampen: 
1 Oxtungssvamp, 2 Gråkremling, 3 Vintermussling, 4 Pulverticka (anamorf), 5 skäggriksnylting (på 
blek skäggriska), 6 Läcker riska.
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Bäckaskogs slott - 31 augusti 2013

Efter en tids torka var jag lite tveksam till 
att vi skulle hitta något alls, men vi gjorde 
en	del	trevliga	återfynd	av	bl.a.	flockflug-
svamp Amanita strobiliformisVU, kanel-
kremla Russula cuprea och gaffelriska 
Lactarius acerrimus. Joachim Krumlinde 
gjorde	två	fina	fynd:	bolmörtsskivling	En-
toloma sinuatum och grå lärksopp Suillus 
viscidus. Vi gjorde även fynd av gulnande 
blodkremla Russula luteotacta, sprick-
skölding Pluteus ephebeus och några oty-
piska giftchampinjoner Agaricus xantho-
derma. Här fanns även många trådingar 

Grå lärksopp Suillus viscidus. Foto: Hans Östling.

Inocybe spp.; på försommaren växte här 
stora mängder gifttråding I. erubescens.

Efter lunch vid parkeringen åkte vi 
vidare till Ekenabben vid Hammarsjön. 
Vid Ekenabben gick vi till dom gamla 
ekarna vid vattnet för att se om där var 
några sällsynta tickor, men vi såg bara en 
fruktkropp av oxtungssvamp Fistulina he-
paticaNT. Det mest intressanta var annars 
alsopp Gyrodon lividus och piggvårtskrä-
ling Flammulaster muricatusNE som båda 
växte i alsumpskogen.

Hans Östling
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Gulnande blodkremla Russula luteotacta. En timme senare hade fruktkropparna gulnat kraftigt 
på skivor och fot. Foto: Hans Östling.

Bolmörtsskivling Entoloma sinuatum. Foto: Hans Östling.
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Rökepipan (Dalby) – 3 september 2013

Sommarens sista kvällsexkursion gick till 
Rökepipans naturreservat i utkanten av 
Dalby, en fäladsmark som betas av får och 
hästar. I reservatet går en bäck i en ravin 
omgiven av träd, bl.a. klibbal, björk, alm 
och	ask.	I	östra	delen	finns	en	damm	med	
grodor på sommaren. Rökepipan gränsar 
till Skrylle naturreservat, som tidigare be-
stod mest av gran, men efter de senaste 50 
årens stormar numera innehåller mycket 
lövträd, bl a björk och ek.

Vi var 12 deltagare plus en hund som 
började genomsöka Rökepipan men hit-
tade i stort sett ingenting på betesmarken. 
Vi fortsatte upp mot dammen och, på en 
almlåga fann vi klumpticka Abortiporus 
biennisNT	med	 de	 röda	 droppfläckar	 som	
är	 typiska	och	även	finns	hos	dropptagg-
svamparna. Vi fortsatte in i Skrylleskogen 
och hann med att gå igenom en mindre 
del innan mörkret kom och satte stopp 
för vidare letande. Av arter i skogen kan 
nämnas	röd	flugsvamp	Amnaita muscaria, 
grå kamskivling Amanita vaginata, gren-
brosking Marasmiellus ramealis, sock-
elhätta Mycena stylobates på björklöv 
och purpurskinn Chondrostereum purpu-
reum. En del vanliga skogssvampar plus 
klumptickan	fick	alltså	bli	vår	behållning	
denna kväll eftersom betesmarken var 
alltför torr. 

Joachim Krumlinde

Klumpticka Abortiporus biennisNT, både hatt-
bildande och resupinat form. Foton: Joachim 
Krumlinde.
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Hovdalaområdet – 6 september 2013

Vi var sju stycken förhoppningsfulla 
svampentusiaster som träffades vid Hov-
dala slottsparkering. Detta med bästa 
tänkbara väder och viss förhoppning om 
god svampskörd, trots att det varit mycket 
torrt.	 En	 allmän	 reflektion	 är	 att,	 i	 varje	
fall kremlor och soppar tycks bilda frukt-
kroppar rikligt, bara det är varmt, även om 
det har regnat endast lite. Under tiden vi 
väntade på några lite sena deltagare, gick 
vi	en	runda	i	parken.	Där	finns	en	del	bo-
kar och ekar med aktningsvärd ålder. Vi 
hittade bl.a. ett stort mycel med bläcksopp 
Boletus pulverulentus, men även ett nytt 
substrat till judasöra Auricularia auricula-
judae; nämligen pimpernöt Staphylea pin-
nata.  

Efter	 detta,	 när	 fler	 deltagare	 anlänt,	
bar det iväg till Hammarmölle damm. Där 

är sandiga marker med såväl tall som ek 
och bok i sluttningarna. Samtidigt pågick 
det s.k. Hässleholmsloppet men ingen av 
oss kände någon större dragning att byta 
sysselsättning. Vi gick vår runda längs en 
bäckravin med hyfsat branta vattenföran-
de sluttningar på sidorna. Mycket vacker 
natur att promenera och äta sin medhavda 
matsäck i. Totalt hittade vi under dagen 
ca 115 arter. 26 arter av dessa var kremlor 
med t.ex. rosenkremla Russula velutipes, 
gulnande stinkkremla R. subfoetens, skarp 
svedkremla R. acrifolia och praktkremla 
R. intermedia. Bland de 14 arterna av 
soppar kan nämnas bläcksopp och kas-
tanjesopp Gyroporus castaneusNT. Bland 
övriga svampar den rödlistade kandela-
bersvampen Artomyces pyxidatusNT och 
mattbläcksvamp Coprinellus xanthothrix.
Tack för ordet.

Mats Karlsson

Kastanjesopp Gyroporus castaneus. Foto: Tony Svensson.
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Bokskogen vid Torup 
– 21 september 2013

Torup ligger mellan Bara och Skabersjö i 
Svedala Kommun. Malmö stad köpte To-
rups gods för att kunna bevara bokskogen 
åt Malmöborna och nästan alla, pensio-
närer som skolbarn känner till "Boksko-
gen".	Här	finns	motionsspår,	ridstigar	och	
lekplatser och hit åker många besökare 
året om. Många jag träffat blir förvånade 
när jag berättar att vi plockar svamp här, 
antagligen i tron om att allt plockas fort. 
Men hundägare och cyklister engagerar 
sig sällan i svamparna. 

När vi bestämde oss för att ha en 
matsvampsexkursion till Bokskogen sköt 
antalet deltagare i höjden rejält och det 
förvånar	mig	inte	alls.	Det	är	ont	om	fina	
skogar intill storstaden Malmö, så möj-
ligheten att gå på svampjakt i Bokskogen 
lockade många. Flera veckor innan ex-

kursionsdatumet började telefonen ringa 
och olika Malmöbor ville anmäla sig till 
utflykten.	Vi	blev	ca	30	deltagare	på	plats	
och nervositeten över att inte hitta några 
bra matsvampar la sig i takt med att bil 
efter bil svängde in på parkeringen. När 
man är 30 personer som aktivt söker efter 
svamp är det nästan omöjligt att inte hitta 
något	spännande.	Vi	fick	till	och	med	äran	
att	ha	ett	par	som	firade	50-årig	bröllops-
dag på plats och det är ju verkligen ett här-
ligt	sätt	att	fira	på,	med	svamputflykt!	

Det var många nya entusiastiska 
ansikten, unga som gamla, och jag är 
glad att vi var två exkursionsansvariga 
som	fick	 god	 hjälp	 av	 flera	 andra	 aktiva	
medlemmar. Efter en introduktion i äkta 
svampkonsulentanda gav vi oss ut i två 
stora grupper. Solen strålade, det pratades 
och ropades vilt mellan deltagarna, "men 
vad är detta då!?". När vi kom tillbaka till 
samlingsplatsen på utsatt tid var min korg 

I strålande solsken introducerar Helena Björnström deltagarna. Foto: Ida Andersson.
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Parasitsopp Xerocomus parasiticus på gul rottryffel Scleroderma citrinum. Foto:Ida Andersson.

helt	 tom.	Under	hela	 turen	fick	jag	svara	
på	en	massa	nyfikna	frågor.	Vi	fikade,	kor-
garna började tömmas och jag gick på jakt 
efter intressanta svampar. Eftersom temat 
på exkursionen var matsvampar och deras 
förväxlingsarter i bokskog samlades vi se-
dan i en stor ring och jag, med assistans av 
Eva, gick igenom svampar av detta slag. 
Deltagarna lyssnade uppmärksamt. Vi 
pratade om karljohan Boletus edulis och 
gallsopp Tylopilus felleus - beskrev svam-
parnas viktigaste karaktärer och hur man 
undviker förväxling. Där fanns kantarell 
Cantharellus cibarius och narrkantarell 
Hygrophoropsis aurantiaca, trattkantarell 
Cantharellus tubaeformis och slemmur-
kling Leotia lubrica och andra matsvam-
par som tegelsopp Leccinum versipelle, 
fläcksopp	L. variicolor, brunsopp Xeroco-
mus badius, mjölskivling Clitopilus pru-
nulus, stolt fjällskivling Macrolepiota 

procera och föränderlig tofsskivling Ku-
ehneromyces mutabilis. Ett annat roligt 
fynd var parasitsopp Xerocomus parasi-
ticus och de stora jättetickorna Meripilus 
giganteus, som är karaktäristiska för Bok-
skogen, fascinerade många.   

Under artgenomgången delades det 
ut	flyers	om	Puggehatten,	vi	presenterade	
Pelle Holmbergs Nya Svampboken och 
frågorna var många. Efter genomgången/
föreläsningen blev det matsvampskontroll 
i alla korgar för dem som ville. Några gav 
sig ut på nytt, andra gick runt och lyss-
nade, det diskuterades vidare om mat-
svampar, några åkte hemåt och jag tror att 
vi alla som var på plats var mycket nöjda 
med dagens exkursion. Stort tack till alla 
trevliga deltagare!

Helena Björnström
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Gissa svampen!
Förra omgångens rätta svar:
1 Blomkålssvamp
2 Stensopp (karljohan)
3 Alpluggskivling
4 Brokkremla
5 Rönndyna
6 Koralltaggsvamp

1 2

3 4

5

Foto: 
bild 1-2 Anders Dahlqvist, 
bild 3-4 Hans Östling, 
bild 5-6 Tony Svensson.

Svaren kan med lite möda hittas på annan plats i denna tidning.

1

6
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1 Program
2 Studio Fungorum
7 Bokanmälan: I svampernes rige
8 Bokanmälan: Jord
10 Inventeringshelg 2013
15 Goda svamprätter
18 Sedan sist
28 Gissa svampen!
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