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Program
November - december 2018

Generell samlingstid på lördagar är kl 10.00 och måndagar kl 18.00

Här kommer programmet för höst och vinter 2018. Målen kan änd ras och exkursioner 
ställas in. Senaste informationen finns alltid på hemsidan:
www.puggehatten.se

Det går också att höra av sig till respektive exkursionsansvarig för besked.
Puggehattens programkommitté består av följande personer;
Nils-Otto Nilsson  0703-82 50 04 Yui Chomphunut Haglund  0707-30 28 45
Jan Svensson   0708-87 25 23 Tony Svensson   0703-02 54 74 
Mats Karlsson   0738-51 51 43

Välkomna att följa med på våra exkursioner ut i svampmarkerna.
Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder.

Observera att det är upp till deltagarna att dagen före exkursion kontrollera föreningens 
webbplats och  Facebook eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål 
och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Vinter och vår 2019

Lördag 19 januari, Välaskogen. Rikligt med död ved i ädellövskog. 
Samling: Vid parkeringen som ligger i SV-hörnet av skogen vid Välagård, norr om 
T-korset Kanongatan-Karbingatan, Helsingborg, kl. 10.00.
Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23.

Lördag 9 februari, Puggehattens årsmöte, där alla medlemmar är välkomna att delta. 
Det blir bildvisning av Jan Svensson och det kommer att hållas en bokauktion. Förenin-
gen bjuder på fika. Obs! Föranmälan till Sigvard eller till föreningens epost. Kl. 11.00 
-14.30 på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.
Kallelse till årssmötet finns på tidningens tredje omslagssida.

Lördag 23 februari, Svampedag i Köpenhamn. Se mer info hos Foreningen til Svampe-
kundskabens Fremme.
http://www.svampe.dk
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Lördag 9 mars - söndag 10 mars. SMF (Sveriges Mykologiska Förening) håller årsmöte 
på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund i samarrangemang med Puggehatten. Flera 
intressanta föredrag är att förvänta. Öppet för medlemmar i SMF och/eller Puggehatten.

Lördag  16 mars, Djupadalsmölla. Avenboksdominerad ädellövskog längs med 
Snällerödsbäcken och Rönne å. Samling: Färingtofta kyrka kl. 10.00. 
Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74 

Lördag 13 april, Glumslövs backar och Hillehögs dalar. Öppet böljande backlandskap. 
Samling: Glumslövs kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23.

Lördag 4 maj, Torups bokskog. Vi gör ett försök att hitta vårsvampar i bokskogen. Sam-
ling på stora parkeringen vid Torup slott kl. 10.00.
Ansvariga: Eva Björnström 070-734 16 05 och Sigvard Svensson 070-776 33 78.

Colopoma quercina, Abullahagen i slutet av augusti 2018

I Abullahagen går djuren och betar idag precis som de har gjort under många hundra år. 
I hagmarken gömmer sig gravar från människorna som levde här redan under järnål-
dern. Namnet Abullahagen kommer från abul: vildapel, äpple och betyder ”äppelhagen”. 
I den betade hagmarken finns buskar och träd. I mitten av reservatet ligger sjön Lån-
gakärr. Det är en uppdämd sjö där den södra delen övergår i sankmark med starr och 
kaveldun. Abullahagen är ett naturreservat i Västra Sallerups socken, Eslövs kommun.
Dessutom är lokalen en förträfflig svamplokal.
Delvis saxat från Länstyrelsens hemsida
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Svampar i Sibirien 
Text och foto: Joachim Krumlinde

SMF och den norska svampföreningen var 
i år inbjudna till 2018 års ryska mykologi-
vecka som ägde rum i Tomsk i Sibirien 19 - 
26 augusti.  Arrangörer för mykologiveckan 
var den ryska botaniska föreningens sektion 
för storsvampar, Komarovs botaniska in-
stitut i S:t Petersburg samt universitetet i 
Tomsk. 

Mykologiveckan var en kombinaton 
av exkursioner och föredrag. Inbjudna 
föredrags hållare var bl a Anders Dahlberg 
(Sverige) och Tor Erik Brandrud (Norge) 
och därmed blev det också plats för en 
del andra svenska och norska mykologer. 
Inbjudan till svenska medlemmar i SMF 
hade gått ut i Svensk Mykologisk Tidskrift. 
Sammanlagt blev vi fyra deltagare från 
Sverige och cirka dubbelt så många från 
Norge.  Totalt var vi kanske 40 deltagare, 
de flesta ryssar men också en deltagare 
från Kazakstan och en från Israel. 

Resan hade föregåtts av omfattande förbe-
redelser, inte minst ansökan om visum till 
Ryssland krävde mycket pappersarbete, 
bl a intyg om sjukförsäkring, brev från 
försäkringsbolag och inbjudan i original 
från arrangören i Tomsk. Flygresan an-
träddes sen eftermiddag den 16 augusti och 
den svenska gruppen anlände till Mosk-
va vid elvatiden på kvällen och bytte till 
nattflyget till Tomsk som avgick Moskva 
01.30 och ankom Tomsk 09.30 (fyra tim-
mars flygtid plus fyra timmars tidsskill-
nad). Enda störande momentet var att 
man väcktes mitt i natten av en vänlig 
flyg värdinna som insisterade på att serve-
ra kaffe.

Vi möttes på flygplatsen av organisa-
törerna och fick en kort sightseeing av 
Tomsk eftersom vi anlänt en dag före 
norrmännen. Vi inkvarterades på Hotell 
Energetik en bit utanför staden. Befolk-
ningen är oerhört vänlig och gästfri, mat 
och logi billigt och av god kvalité. Rysk 
mat är utmärkt, särskilt sopporna (borsjstj 
och solyanka m fl). Byråkratin finns i bak-
grunden, hotellet ville kopiera mitt pass 
och visum tre gånger under uppehållet för 
att försäkra sig om att de inte missat något.

Tomsk har ca 600 000 invånare och ligger 
vid floden Tom' som är biflod till Ob. Ob 
med bifloder definierar Västsibirien och 
Tomsk ligger i sydöstra hörnet. Det är 
cirka 250 km till Novosibirsk med ca 1.5 
millioner invånare. Tomsk ligger ungefär 
lika långt österut som Katmandu (Nepal) 
och lika långt norrut som Jönköping.  För-
utom storstäder består den bebyggda del-
en av Sibirien av byar och den här delen är 
ganska bördig med åkrar och betesmark-
er. Problemet är naturligtvis den långa och 
mycket kalla vintern. I byarna finns både 
moskéer och kyrkor. Den muslimska mis-
sionen kom under medeltiden, den krist-
na (ortodoxa) med den ryska expansionen 
på 1600-1700-talet. 

Den första dagen (söndagen) åkte vi till 
Petrovo med barrskog, bl a tall (Pinus sil-
vestris), sibirisk tall (Pinus sibirica) och 
sibirisk ädelgran (Abies sibirica). Vi fann 
flera arter som vi inte ser här hemma, bl 
a Suillus sibiricus (bild 1) och en vacker 
ticka Fomitopsis cajanderi (liknar rosen-
ticka).     (bild 2)
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Måndagen blev konferensdagen med bl a 
föredrag av Anders Dahlberg om my-
korrhiza och vedboende svampar. Vi fick 
också ytterligare en sightseeing i Tomsk på 

eftermiddagen bl a till stranden av Tom' 
med en staty av Anton Tjechov (bild 3). 

Tomsk är en av Sibiriens äldsta städer, 
grundad 1604 av tsar Boris Godunov (som 
är föremål för en opera av Mussorgski). 
Det fanns en hel del relativt gamla trähus 
av sibirisk modell men också mycket nytt, 
som gärna ser lite halvfärdigt ut eftersom 
man inte riktigt lägger någon finish på 
byggnaderna, troligen ett arv från kom-
munisttiden. Tomsk har en omfattande 
lokaltrafik, uppenbarligen av hög stan-
dard, med spårvagn, trådbuss och en 
massa busslinjer. Trafiken är tät på gator-
na, men bussarna är nästan lika många 
som bilarna. Havtorn, som hos oss är en 
strandväxt, förekom ymnigt som alléträd 
i staden.

Exkursionsdagarna började med bussre-
sor ut i diverse mer eller mindre närlig-
gande skogar. Förutom tall och lärk fanns 
det en hel del lövskog, bl a asp och andra 
poppel- och Salixarter. Bussarna var inte 
direkt av senaste årsmodell (snarare från 
sovjettiden) och saknade nästan helt 

1. Suillus sibiricus från Petrovo 2. Fomitopsis cajanderi från Kazanka

3. Staty av Anton Tjechov vid stranden av 
Tom’ i Tomsk.
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fjädring. Detta i kombination med gupp-
iga och nerkörda sibiriska vägar gjorde att 
man vid framkomsten måste skaka krop-
pen rätt så att lever, njurar och hjärta åter-
tog sina rätta platser inombords. 

Förutom nya arter (Suillus sibiricus, Suil-
lus clintonianus, Suillus acidus, Fomitopsis 
cajanderi m fl) fann vi också arter kända 
hemifrån fast i andra miljöer. (bild 4 ).  Som 
exempel kan jag nämna Trametes suaveo-
lens sydliga anisticka på svenska, som här 
var ganska vanlig och växte på björk (bild 
5). Vi fann också en vacker flug svamp 
Ama nita, som ingen kunde bestämma i 
fält. Den liknade möjligen Amanita eliae 
men miljön var tallskog (bild 6).

Torsdagen for vi österut mot en närings rik 
skog av björk, poppel, tall och ädelgran där 
vi skulle ta oss fram till en grupp av källor 
djupt inne i skogen. Vi fick en lokal ledare, 
en man med ett skägg som räckte till mid-
jan och som skulle visa oss vägen till den 
heliga Graal. Det visade sig dock vara lika 
svårt för oss att finna Graal som det var för 
King Arthur och Monty Python. Mannen 

4. Suillus clintonianus från Samus’ 5. Trametes suaveolens (“sydlig anisticka”) 
från Dyzvezdniy

6. Obestämd Amanita (flugsvamp) från 
Samus’
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med skägget försvann snabbt in i sko-
gen och vi befann oss plötsligt övergiv na 
bland tall och poppel och en skog av nord-
isk stormhatt Aconitum septentrionale 
(bild 7), men fann också fina exemplar av 
Tricholoma bufonium (bild 8). Vi hitta-
de tillbaka till utgångspunkten och valde 
själva den stig vi borde ha slagit in på från 
början. Vi passerade vetefält flankerade 
av fjällkvanne Angelica archangelica, och 
nådde till sist källorna där vi återfann vår 
lokale ledare som hade plockat en massa 
honungsskivling i mellantiden. Utbytet av 
det hela var annars sklerotier av mjöldryga 
Claviceps purpurea som var en ny art för 
mig.

7. Nordisk stormhatt från Mezheniovka 8. Tricholoma bufonium från Mezheniovka

9. Rhodonia placenta (laxporing) från Te-
merchinskoe
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Nästa dag åkte vi till en betydligt mer 
lättgången tallskog med flera arter Sar-
codon och tagg svampar Hydnellum och 
måga arter spindelskivlingar Cortinar-
ius. En av de svenska deltagarna fann 
ett  mycket vackert exemplar av Rhodonia 
(Oligoporus) placenta, laxporing på svens-
ka, som jag aldrig sett här hemma. (bild 
9).  På eftermiddagen besökte vi en festival 
utanför Tomsk med olika representanter 
för asiatisk kultur där jag tog en bild på 
tatarutställningen. (bild 10).

Sista exkursionsdagen begav vi oss till 
"den blå stenen", en skifferformation vid 
stranden av Tom' (bild 11).

Hemresan anträddes på söndagen med ett 
plan som avgick Tomsk 09.30 och ankom 
Moskva 09.30 - fyra timmars flygtid minus 
fyra timmars tidsskillnad. Det blev frukost 
två gånger den dagen (och två luncher).

10. Tatarutställningen vid festivalen i Tomsk

11. Tom’, stranden vid den blå klippan
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Ibland ställs frågan om en svamp är för-
bisedd eller ovanlig. Efter att ha läst sen-
aste numret av tidskriften, Svampe,  som 
ges ut av den danska svampföreningen, 
Foreningen til  Svampekunskapens Frem-
me och en artikel av Jens H. Petersen om 
en art som på danska kallas finprikket in-
digorørhat Neoboletus xanthopus. Numera 
har den förts till släktet Sutorius. Vad vi 
skall kalla den på svenska återstår att se 
men en översättning av danskans finprik-
ket till småprickig vore kanske inte helt fel 
och i sin helhet, finprickig blodsopp. 
    Nu hade jag tänkt att Susanne Hern-
qvist och jag skulle bege oss ut till Rååns 
dalgång och närmare bestämt Bälteberga. 

Först börjar vi i ekhagen där jag har fått 
för mig att förutsättningarna för många 
arter soppar borde vara bra. Det är två 
år sedan jag för första gången hittade hit. 
med god erfarenhet av tillgång av svamp. 
Under 2018 har vädret varit varmt och det 
borde vara gynnsamt för sopparna. Men 
dessvärre har nederbörden varit i stort 
sett frånvarande, så någon svampexplo-
sion har vi ännu inte upplevt. Det första 
vi stöter på är dock en hel hop med soppar 
som visar sig vara brun aspsopp Leccinum 
duriusculum, en art jag bara sett ett fåtal 
gånger tidigare. Vi söker i området, Su-
sanne tar den mer plana östra delen medan 
jag ränner upp och ner för slänten som 

Sutorius xanthopus, Vallåkra, Bälteberga, Ekhagen, 2018-08-29
Text och foto: Jan Svensson

Sutorius xanthopus, Vallåkra, Bälteberga, Ekhagen
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vetter mot väster. Tårspröding Lacrymaria 
lacrymabunda växer i rätt stora mäng-
der i lite blötare områden där betsdjuren 
trampat upp marken. På några björklågor 
hittar vi vackra cinnober tickor Trametes 
cinnabarina. Annars är det rätt gles mellan 
svamparna. Några kremlor hittar vi och 
det känns inte så lovande, men som van-
ligt har Susanne ögonen med sig och hon 
ropar på mig. Vad har hon hittat om inte 
en rätt mycket avvikande blodsopp Suto-
rius luridiformis, som vid närmare studie 
inte kan vara något annat en just den ar-
ten som jag läst om i Svampe S. xanthopus. 
Vi tar belägg och fotograferar flitigt och 
vid hemkomsten lägger jag ut bilderna 
på ett svampforum. Jag rådfrågar mina 
svampvänner Patrick Björk och Aleks 
Tudzarovski, som har upp märksammat 
arten i Sörmland och håller på med en 

artikel om den för SMT. Efter att ha sett 
mina bilder och pratat med oss så kan vi 
konstatera att vi hade vårt första fynd av 
Sutorius xanthopus. Antagligen är den en 
förbisedd art. Hur många tittar noga på 
små avvikelser på något man är övertygad 
om är “vanlig” blodsopp?  Inte heller är det 
många som delar svampar på längden och 
kollar på färgsättningen i hatt och fotkött? 
Det är bara enstaka svampnördar men när 
det gäller sopparna så kan det vara helt 
avgörande för att få rätt artbestämning. 
Jag tänker inte gå in på någon närmare 
artbeskrivning eftersom jag inte vill föregå 
mina vänner från Sörmland. Är man in-
tresserad får man antingen skaffa Svampe 
nr 78 2018 eller invänta SMFs tidskrift 
SMT. Ni får titta på bilderna och bilda er 
en egen uppfattning om skillnaderna mel-
lan de två närstående arterna.

Tvärsnitt av Sutorius xanthopus, Vallåkra, Bälteberga, Ekhagen
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Vallåkra, Bälteberga, Ravinen och uppe i 
bokskogen i den södra delen  
Efter fikapausen fortsätter vi vidare mot 
ravinen. Bältebergaravinen är en djupt 
skuren ravin i så kallade Kågerödslager. 
Här kan man se avlagringar från den tid 
när Skåne var öken, för cirka 215 miljoner 
år sedan. Denna bergart är unik i landet 
och finns bara på några få platser i västra 
Skåne. Här rinner även den relativt orör-
da Tjutebäcken med ett av Skånes renaste 
vatten. Fungan här är, vad jag har sett, inte 
unik utan relativt trivial. Vi hoppas, trots 
allt, på att få göra roliga fynd här. 
     Vi är även ute efter lite matsvamp och då 
i första hand soppar. De är väldigt få men 
de räcker till några mackor. En sopp som 
verkar ha gått till bra i år är rödsopp Horti-
boletus rubellus. 
    Som jag nämner i en annan artikel så 
hittar jag numera ofta stor tratticka Poly-

porus badius, och det gör vi även här och 
brosknagelskivling Gymnopus confluens, 
jättetrattskivling Leucopaxillus giganteus, 
filtfotsbrosking Marasmius torquescens, 
saffrans hätta Mycena crocata, blodhätta 
Mycena haematopus, tuvhätta Mycena in-
clinata, vaxnavling Rickenella fibula, blek 
toffelskräling Tubaria conspersa. Ett lite 
roligare fynd uppe på kanten av ravinen i 
slutningen ner mot Råån i väster blev rot-
sopp Caloboletus radicans, med blåsippor 
så det finns delar med förhöjt pH värde 
även här.
    Ytterligare en  art som jag skriver om lite 
utförligare om nedan nämligen en liten 
inte så ofta hittat skålsvamp, se nästa sida.

Nedan:
En gynnad art i år, Hortiboletus rubellus 
rödsopp. 
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Hymenoscyphus caudatus
Ordning: Helotiales- disksvampar.
Familj: Helotiaceae
Släkte: Hymenoscyphus 
Art: Hymenoscyphus caudatus, (P. Karst.) 
Dennis

Enligt litteraturen, t.ex. Ellis & Ellis så är 
arten mycket vanlig och ändå så finns det 
bara tre fynd på Artportalen varav två av 
dem är mina. I Sweden’s Virtual Herba-
rium finns sju registrerade och varav ett av 
dem ligger även på Artportalen. De äldsta 
fynden, 2 stycken är från 1884, (L. Ro-
mell),
fyra av fynd är från 2000-talet. Två av fyn-
den är mina, senaste tillsammans med Su-
sanne Hernqvist.
     Nere i djupet av ravinen råder lite “sub-
tropisk” stämning och det är fuktigt och 
varmt. Svampen här är mest vedlevande 

och arter som lever på dött material som 
vissna löv och stjälkar. En av arterna som 
vi hittar mycket av är just den lilla skål-
svampen Hymenoscyphus caudatus och 
denna gång hittar jag den på vissna löv av 
hästkastanj, vilket är ovanligt. Svamp på 
hästkastanj är över huvudet taget inte helt 
vanligt. Mitt tidigare fynd är från en pop-
pelodling på poppelblad. Det finns inga 
utförliga upp gifter om svampen på Dyn-
Taxa och det är inte så ovanligt för dessa 
småsvampar.
    Den finns i löv- och blandskog. Vanli-
gast på lövförna av asp och sälg och växer 
på skaft och nerver.
Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor.

Nedan:
En liten svårhittad skålsvamp; Hymenoscy-
phus caudatus
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En arbeskrivning;
Ordning: Agaricales
Familj: Pluteaceae
Släkte: Pluteus - sköldingar
Art: Pluteus aurantiorugosus, (Trog) Sacc, 
rödskölding 

25 fynd på Artportalen och Sweden´s Vir-
tual Herbarium. Äldsta rapporterade fyn-
det från 1984! 17 från 2000-talet

Efter att Sigvard Svensson deltagit i en 
Bioblitz i Dalby Söderskogs NP den 8 sep-
tember och funnit rödskölding Pluteus 
aurantiorugosus, en mycket rar art, så gick 

“larmet”. Vi var några som så klart ville se 
denna mycket vackra och ovanliga svamp. 
Vi fick koordinater och platsbeskrivning så 
jag ringde Joachim Krumlinde som kän-
ner området väl och frågade om han vill 
följa med mig och Susanne Hernqvist för 
att söka arten. Han meddelade att han varit 
där dagen innan utan att finna den men 
ville gärna följa med. Tre par ögon är bät-
tre en ett par. Vi träffades vid parkeringen 
och gick den gamla stensatta vägen från 
1700-talet med rikting mot det nordöstra 
hörnet av nationalparken, som är Sveriges 
minsta. På vägen dit påträffade vi ovanligt 
många stor tratticka Polyporus badius, en 

Pluteus aurantiorugosus - Rödskölding (EN), Dalby, Dalby Söder skog 
NP. 2018-09-13

Text och foto: Jan Svensson

Pluteus aurantiorugosus - Rödskölding (EN), Dalby
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art som jag tycker verkar ha ökat sedan jag 
stötte på mina första exemp lar för 10 år 
sedan. På AP finns 24 fynd rapporterade 
mellan 1986 och 2006 och 42 fynd mellan 
2007 och 2018, 42 fynd och på SVH finns 
15 fynd mellan 1917 och 2006! 
Har arten ökat? Jag tror det: det finns allt 
fler reservat och lämpliga biotoper. Eller 
är det fler som rapporterar in fynd och 
bidrar till ökning i statistiken? När våra  
naturskogar försvinner, påverkar det även 
stor tratticka negativt. Det är ju ingen lit-
en oansenlig svamp så frågan får hänga i 
luften. 
     Det är för övrigt rätt gott om svamp 
men vårt mål är att hitta rödsköldingen. 
Vi når fram till platsen där Sigvard hitta-
de den men vi går bet. Vi söker av områ-
det flera gånger och är nära att ge upp då 
det plöts ligt lyser till något i min ögonvrå 
och inne i en avbruten låga som vetter ut 
mot stigen står ett enda exemplar av den-
na rara art. En fruktkropp inne i ändträt 
på en almlåga! Lyckan är fullständig och 
den fotograferas många gånger. Dessvärre 
är ljusförhållandena inne i lågan inte opti-
mala så bilderna blir inte de bästa men det 
blir ändå ett mycket roligt och nytt kryss 
för oss.
     Som de nördar vi är kan vi ju inte ge 
upp, det kan ju tänkas finnas fler exemplar 
i närheten Sökandet går vidare inne i de 
mest snåriga områdena och plötsligt ropar 
Susanne att jag måste komma och titta på 
vad hon funnit. Några mycket små illröda 
svampar har fångat hennes intresse och 
vi ser frågande på varandra, vad tusan är 
detta? Fram med luppen och så försöker 
vi vrida på asklågan de växer på för att se 
undersidan. Då upptäcker vi att det rör sig 
om en mussling och nu ökar pulsen för 
Susanne känner omedelbart igen svampen 
från några bilder hon sett på något forum 
för flera år sedan. Detta är en av hennes 

önskefynd: hon har hittat några cinnober-
musslingar (VU) Crepidotus cinnabarinus.

Uppgifterna nedan är lånade från Dyn-
Taxa:
     Rödskölding är en skivling med orange-
röd till cinnoberröd, 4–9 cm bred hatt 
som är starkast färgad i mitten och har 
en något gulaktig kant, särskilt som äldre. 
En vacker, iögonfallande art, lätt att kän-
na igen. Hatten är till en början klocklik, 
sedan utbredd, något rynkad och med 
en puckel. Lamellerna är som unga vita, 
som äldre rosa med flockig, vitaktig egg. 
Svampen uppträder tidigt, i regel under 
mitten av juli.
    Denna art är sällsynt påträffad några få 
gånger i Skåne, på Öland, i Bohuslän samt 
i Västergötland. 
     Nedbrytare i grov murken ved, främst 
ihåliga gamla stubbar av alm, sällsynt även 
på lönn, ask och asp. Påträffas i ädellöv skog 
och blandskog, främst åldrig almskog. 
Liten population och mycket få mycel på 
varje lokal. Möjligen kan delpopu lationer 
tillfälligt öka på kort sikt tack vare ökad 
tillgång till död ved som följd av alm- och 
askskottssjukan. Troliga antalet aktuella 
lokaler i landet är 50. Svampen påträffas 
vanligen i gamla ädellövskogar med grova 
träd. Den växer vanligen ensam eller några 
få tillsammans på murken lövved eller le-
vande ved av lönn, ask, asp och alm. Den 
föredrar näringsrika, fuktiga och skuggiga 
växtplatser. 
      Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor
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Ovan, bilder från Bornholm,
Foto: Dicte Helmersson

Väla skog och igelkottstaggsvamp Hericium erinaceus, 
Foto: Jan Svensson
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Th, bild från Finstorp,
Foto: Dicte Helmersson

Tv, bilder från Finstorp/
Fredriksdal
Foto: Anders Dahl

Bild från Alnarp:
Tårticka Inono tus dryadeus
Foto: Sigvard Svensson

Väla skog och igelkottstaggsvamp Hericium erinaceus, 
Foto: Jan Svensson
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En artbeskrivning;
Ordning: Agaricales
Familj: Crepidotaceae
Släkte: Crepidotus - mjukmusslingar
Art: Crepidotus cinnabarinus: Peck, cinno-
bermussling

Ibland reser sig håret på hela kroppen och 
när vi förstod vilket fynd Susanne hade 
gjort så reste sig håret. En så vacker och 
sällsynt art hittad “bara” för att vi letade 
efter en annan sällsynt art! Är det möj-
ligt med två så fantastiska fynd på en och 
samma dag och med nästan samma färg, 
otroligt! Även detta fynd fotograferade 
vi flitigt. Vi kände oss mycket nöjda med 
utflykten och de exceptionella fynden 

så vi bestämde oss för att återvända till 
P-platsen för att fika. På väg dit så hitta-
de vi en del andra svampar och bland de 
första fynden jag gjorde var, hör och häp-
na, ytterligare exemplar av cinnobermuss-
lingen och nu ett större och finare ex och 
även denna gång på asklåga. Många fynd 
av och mycket stora exemplar av flatskål 
Peziza repanda, och hjortskölding Pluteus 
cervinus, gjordes och ett misstänkt fynd av 
eklackticka Ganoderma resinaceum men 
exemplaren var alltför nedbrutna för att vi 
kunde få en säker artbestämning. I vilket 
fall som helst så var vi otroligt nöjda, fikan 
smakade alldeles utmärkt och solen värm-
de denna vackra höstdag.

Crepidotus cinnabarinus - cinnobermussling (VU), Dalby, Dalby 
Söderskog NP. 2018-09-13
Text och foto: Jan Svensson

Cinnobermussling Crepidotus cinnabarinus (VU), Dalby
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Nedan följer artbeskrivningen och utbred-
ning från DynTaxa för cinnobermussling 
Crepidotus cinnabarinus. Det finns ytter-
ligare ett fynd i Sweden’s Virtual Herbar-
ium av Karin Hjelmér från 1985 som inte 
är med i DynTaxa, Så numera är den ju 
hittat 6 gånger eller 7 om man räknar att 
vi hittade 2 unika mycel:
      En mycket sällsynt art som är funnen i 
Sverige fyra gånger: Skåne (Helsingborg), 
Bohuslän (Romelanda) och Västergötland 
(Vänersnäs). 3 kända aktuella lokaler i 
landet (2005). En eftersökt iögonfallande, 
bjärt färgad svamp. Det verkliga antalet 
lokaler i landet bedöms inte överstiga 70, 
vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt 
unika exemplar.
     En liten, högst 1,5 cm bred, mussling 
utan eller med mycket kort, sidoställd 

fot. Hatten är ovan fibrillös och, åtmin-
stone som ung, vackert cinnoberröd. 
Lamellerna är ljusare bruna men eggen är 
flockigt blodröd. Trots sin litenhet är ar-
ten så karaktäristisk att den knappast kan 
förväxlas med någon annan svamp
    Cinnobermussling Crepidotus cinna-
barinus är nedbrytare på död ved av 
lövträd, bl.a. hassel, i ädellövskog och 
lund. I Danmark är bok, vildapel och asp 
noterade som substrat. Från USA nämns 
poppel och lind. Uppenbarligen kan arten 
växa på diverse olika lövvedssubstrat, men 
har istället andra, okända krav på miljöns 
beskaffenhet. Den uppträder som regel 
bara på någon enstaka till ett par lågor på 
varje lokal

Stor tratticka Polyporus badius, även den funnen i Dalby Söderskog den 13 september
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Några svamprecept ur Kokbok (1875)
Text och foto: Ida Andersson

En sida ur Björklunds Kokbok, recept 1079: 
Att inkoka Champigoner

Tack vare sin totala brist på bilder och lis-
tor på ingredienser, innehåller denna kok-
bok imponerande 1212 recept på sina 389 
sidor. Mitt exemplar införskaffades på ett 
antikvariat i Uppsala för drygt tio år sedan 
och har gett mig mycket underhållning se-
dan dess.

Boken var mycket populär under sin tid 
och enligt Wikipedia-artikeln om Gus-
tafva Björklund fortsatte nya upplagor 
att komma ut efter författarens död 1862. 
Den är enligt förläggarens förord skriv-
en för ”den stora allmänheten” och det är 
också den folkliga frakturstilen den tionde 
upplagan är tryckt med - förutom vissa av 
de franska orden som är tryckta med den 

stil du läser nu, antikva.
    Vissa recept känns igen från vår tids 
kokböcker, medan andra nog har fallit i 
glömska. Bland recepten utan svamp kan 
nämnas: Äkta Sköldpaddsoppa, Buljong 
med Makaroner, Lungmos respektive 
Tarfl igare lungmos, Roastbeef, Kokt Mört, 
Graflax, Stufwad Blåkål, Bruna Bönor, 
Sockerdricka, Mandelmjölk, Bullermos, 
Pösmunkar, Melonglace och ”Att koka 
Såpa [sic! och ja det är såpa som avses] af 
Köttben”.
  Trettonde upplagan från 1893, G. 
Björklunds kokbok för husmödrar är be-
arbetad och utökad med många hundra 
recept. Den inkluderar enligt försätts-
bladet ”100 anvisningar för tillredning af 
Svamprätter” och du kan läsa den i Goog-
le Books via din dator eller smartphone 
(22 sidor dedikerade till svamprecept! s. 
330-352). Tryckstilen är antikva och den 
innehåller illustrationer och anger mått i 
”de nu antagna kilogram och liter”. I föror-
det till den står: ”Ingen kokbok har hittills 
i vårt land kunnat uthärda en konkurrens 
med denna, hvarom de tätt på hvarandra 
följande stora upplagorna vittna. […] [I]
Ingen [kan] anse det påståendet ogrun-
dadt, att hon är den bästa svenska kokbok 
som finnes.” Du vet det där man brukar 
säga om att rulla gelétagging Pseudohyd-
num gelatinosum, i socker? I den här up-
plagan finns receptet – ”1338. Alabasters-
vampen”
Till Puggehattens läsare delger jag några 
av svamprecepten från den äldre tionde 
upplagan. Intressant nog finns det i den 
inga recept som börjar med ordet ”svamp”, 
det är specifika svampar som anges. Testas 
på egen risk!
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Ryggen på Björklunds Kokbok

Champignon-sås
Små friska afputsade champignoner sam-
manfräsas med mjöl, smör och citronsaft; 
spädes sedan med buljong eller fiskspad 
och afredes med fyra ägg-gulor och litet 
grädde. När denna sås nyttjas till stekt fisk, 
uppblandas den med litet köttsky, för att 
färgas brun.

Murklor att garnera med
[2018 använder vi självklart toppmurklor 
eller liknande!]
   De förwällas wäl sedan de äro rensade, 
och allt wattnet kramas utur dem. Sedan 
doppas de i wispade ägg och läggas uti 
rifwet bröd, uppblandadt med litet hwete-
mjöl. Derpå läggas de i en tackjernspanna 
uti skirdt smör, så att de blifwa gulbruna. 
Har man någon rätt med förlorade ägg, 
så kunna dessa skilja äggen åt. Äfwen 
kan man garnera ragouter dermed. Till 
smörgåsbord kunna de nyttjas på det sätt, 
att man upplägger dem i form af en liten 
pyramid och garnerar med skifwor af 
hårdkokta ägg.

Att inkoka Champignoner
Om man får köpa en större mängd cham-
pignoner på en gång, så urwäljas alla de 
små för att kokas för sig, i fall man någon 
gång will hafwa sådana, som äro wackra-
re. Champignoner böra wara hårda, korta 
och hwita; äro de förwuxna, så äro de lösa 
med swart skägg och lång stjelk, och då 
kunna de ej med fördel anwändas. De ska-
las mycket nätt, afputsas, och de stora klyf-
was i 2 eller flera delar, tillika med stjelk-
en, allt efter deras storlek. Sedan sköljas de 
och uppläggas på ett rent linne, så att watt-
net blir wäl urdraget. Under tiden smältes 
färskt smör i en kastrull, och deruti läggas 
champignonerna, hwilka omröras med en 
träsked några gånger. Sedan få de koka på 
sakta koleld tills smöret ser ut som en olja.

     När man med en sked tager smöret från 
bottnen, får det ej gryna sig, men i motsatt 
fall äro de färdiga. Då lyftas de genast af el-
den och när de något swalnat, fyllas de på 
wäl sköljda och torra buteljer eller flaskor 
med wida halsar. Man köper då en oxblåsa 
från apoteket [visst är det en rolig tanke att 
gå till apoteket och fråga efter oxblåsa?], 
hwilken klippes i fyrkantiga bitar och läg-
ges i litet watten att mjukna. När smöret är 
wäl stelnadt i flaskorna, drar man ut hin-
nan och tilltrycker den så, att den fäster 
bra, hwarefter flaskorna förwaras i källare.

Soja af champignoner
Allt afskräde och det bruna skägget efter 
rensade champignoner sköljes wäl och 
nedlägges uti ett passande kärl med salt 
emellan hwarje hwarf, och får derefter stå 
ett dygn att safta sig. Efter denna tid sättes 
alltsammans på elden i en kastrull för att 
koka omkring en half timme. Derefter si-
las det för att klarna, hwarefter den klara 
saften åter sättes på elden att koka ihop 
tills den blir stark och mustig. Sedan aflyf-
tes den för att kallna, då sojan är färdig att 
tappas på buteljer.

Källa: Björk-
lund Gustafva, 
Kokbok, [För-
lag ej angivet], 
Stockholm 
1875, tionde 
upplagan
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Igelkottstaggsvamp Hericium erinaceus, en av våra fridlysta svampar
Text och foto: Jan Svensson

Ordning: Russulaes
Familj: Hericiaceae
Släkte: Hericium - koralltaggsvampar, 
Art: Hericium erinaceus, (Bull.:Fr.) Pers.
igelkottstaggsvamp

Känslan att få se en riktigt sällsynt och 
vacker svamp första gången är en upp-
levelse som är svår att beskriva trots att  
man inte hittat den själv, som när Stefan 
Phalagorn och hans kamrater visade mig 
igelkottstaggsvamp i mitten av oktober 
2018 i Pål sjö skog. 
    Någon dag senare vaknar jag med den 
magiska känslan i maggropen av att sko-
gen ropar och pockar på mig. Det är 
Välaskogen som kallar. Jag har min runda 
men idag vill benen inte gå där de bru-
kar gå utan jag tar en lite annorlunda väg 
och det blir riktigt bra. Flera nya arter blir 
det för denna skog där jag hittat över 200 
arter och fotograferat minst 150 av dem. 
Den där varma, underbara och fantastiska 
känslan infinner sig, när jag på långt håll 
ser den och vet direkt vilken svamp det är. 

På en avsågad låga, på ändträt, i norr läge 
exakt på samma vis som den jag blev före-
visad men nu hittar jag den själv, igelkotts-
taggsvamp Hericium erinaceus  (CR)

Texten nedan är delvis hämtad från Dyn-
Taxa.
En art som i Sverige är mycket sällsynt. 
Den är funnen i Skåne, Blekinge, Småland, 
Bohuslän, Västergötland, Östergötland 
och Uppland. Igelkottstaggsvamp är en 
vedlevande taggsvamp. Fruktkroppen 
är ettårig, upp till 20 cm bred, tjock och 
köttig, hjärtformad, rundad eller spatel-
formad, sittande eller kort skaftad, klädd 
med 2–5 cm långa taggar. Från början vit, 
sedan gulnande.
Arten växer på stammar av ek och bok, 
både på klenare och grövre träd, ibland 
inne i stamhåligheter. Den kan fortsätta 
att bilda fruktkroppar flera år efter det att 
trädet dött. Arten är en höstsvamp.
Fridlyst enligt Artskyddsförordningen 
(SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestäm-
melsen gäller hela landet

Igelkotts taggsvamp Hericium 
erinaceus  (CR) i Välaskogen
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Sedan sist
Alnarpsparken, 13 augusti 2018

Text: Sigvard Svensson

Vi var sex personer som trotsade de dåliga 
förutsättningarna denna varma och tor-
ra säsong och förhoppningarna att hitta 
särskilt mycket i svampväg var inte stora. 
Men samtidigt finns det alltid plats för 
överraskningar efter extremt väder och 
Alnarpsparken brukar alltid ha något att 
bjuda. Och visst blev det så!

Marksvampar fanns det inte mycket att se, 
men några bättre begagnade soppfrukt-
kroppar, troligen av blodsopp Sutorius 
luridiformis hittades. De var beväxta med 
en parasit som inte var den vanliga gula 
svampsnyltingen; undersökningar pågår. 
Vidare hittade vi några alldeles nyss upp-
komna fruktkroppar av blek nagelskivling 
Gymnopus dryophilus.

Värmen hade satt fart på en del vedväx-
ande arter och vi hittade fina samlingar 
av fräscha vackert saffransfärgade svavel-

tickor Laetiprus sulphureus och fyra ekar 
med stora fruktkroppar av tårticka Inono-
tus dryadeus. Eklackticka Ganoderma 
resinaceum, upptäcktes i parken för några 
år sedan och är en av lokalens klenoder. 
I år representerad med stora fina frukt-
kroppar på två ställen. För att fullständiga 
samlingen av stora tickor tog vi också en 
titt på de hartstickor Ganoderma pfeifferi, 
som växer på en grov bok i östra kanten.

De senaste dagarnas regn hade väckt 
en del gelesvampar till liv och vi kunde 
beskåda stora fina blaffor av ekkrös Exidia 
truncata, vårtkrös E. glandulosa och 
stora fina judasöron Auricolaria aurici-
la-judae på almlågor. På en nedfallen 
ekgren satt pyttesmå fruktkroppar av 
ragg dvärgmussling Resupinatus trichotis. 
Totalt noterade vi 20 arter, några bättre 
än de 16 som är “all-time-low” för denna 
tradi tionella augustiexkursion.

Eklackticka Ganoderma resinaceum
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Matsvampsexkursion till sydvästskåning-
arnas mest välkända svamplokal, Vombs 
fure.     
     Trots den mycket torra sommaren var vi 
12 förväntansfulla som samlats vid Vombs 
kyrka. Veckan innan hade bjudit på något 
mer regn än den i övrigt extremt torra 
sommaren. Det fanns kanske, trots allt, lite 
hopp om att svamparna hade börjat sticka 
upp sina fruktkroppar ur jorden. 
     Vi åkte den korta biten till södra vomb-
vägen och parkerade där vägbommen sät-
ter stopp för vidare bilfärd. Med en bland-
ning av viss skepsis och förväntan gav vi 
oss ut i de torra markerna. Det visade sig 
snart att det lilla regn som kommit veckan 
innan ännu inte gjort någon större nytta. 
Lite svampar kunde trots allt hittas men 
inte i någon riklig mängd.
      Vid återsamling ett par timmar senare 
var vi alla mycket fikasugna så genomgång 
av dagens fynd fick vänta en stund. När 
alla var mätta och glada kunde vi vid ge-

nomgången konstatera att korgarna inte 
var överfyllda. Brunsopp Imleria badia 
visade sig vara dagens vanligaste art. An-
dra soppar som plockades fram ur kor-
garna var tegelsopp Leccinum versipelle, 
sandsopp Suillus variegatus, blodsopp Su-
torius luridiformis och några fina lärksop-
par Suillus grevillei. Bland matsvamparana 
kan även nämnas ett par ätliga kremlor, 
nämligen tegelkremlan Russula decolorans 
samt den klarröda storkremlan Russula 
paludosa. Enstaka kantareller Cantharellus 
cibarius hade också börjat sticka upp sina 
gula fruktkroppar genom mossan.
    Det fanns så klart även en del svampar 
som inte räknas in bland matsvamparna. 
Bland det som hittades kan nämnas den 
fina örtaggsvampen Auriscalpium vulgare 
som växer på nedfallna tallkottar (mer 
sällan på grankottar) samt broskmussling 
Panus conchatus.
     Totalt hittades 33 arter. 

Vombs fure, 1 september
Text och foto: Anders Dahl

Suillus grevillei, lärksopp
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Målet för dagen var på förhand annonser-
at till området Liderna på södra sidan av 
Söderåsen. Vi var 12 personer inklusive 
undertecknad som samlats vid Kågeröds 
kyrka denna fina höstmorgon. Av olika 
anledningar (läs parkeringsmöjligheter 
och i viss mån svamptillgång) valde vi att 
utgå från Finstorp där det finns en stor 
parkering vid dammarna precis utmed 
vägen. Strövområdet Finstorp i Svalövs 
kommun har flera vandringsslingor. Om-
rådet består av blandad lövskog, odlad 
gran och alkärr samt i norr en del bok-
skog. Vi koncentrerade oss framför allt 
på området i öster och norr. I den nord-
ligaste delen gränsar området mot Ore-
bäckens dalgång där bäckens slingrar sig 

fram genom al- och lövblandskog. Detta 
område berördes bara i kanten vid denna 
exkursion men kan säkert vara intressant 
för en framtida exkursion. Här nere hit-
tades bl.a. några fina tickor som trådticka 
Climacocystis borealis och sotticka Ischno-
derma benzoinum. Här fann vi också dys-
tersopp Porphyrellus porphyrosporus och 
aprikoskremla Russula risigallina.

Tanken med denna exkursion var att sam-
la in svampar till en utsällning på Mikaeli 
marknad på Fredriksdals friluftsmuseum. 
Målet var att samla in så många arter som 
möjligt och helst i fint ”utställningsskick”. 
Att tänka på vid insamlande för en ut-
ställning är framför allt att man tar med 
hela svampar inklusive hela foten.

Finstorp och Liderna, 29 september 2018
Text och foto: Anders Dahl

Nedan:
Vid Örebäckens dalgång, sotticka Ischno-
derma benzoinum.
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Efter ett par timmar återsamlades vi vid 
parkeringen för att se vad vi hittat och 
sortera kollekterna. Reultatet var över 
förväntan även om tillgången på fram-
för allt matsvampar var ganska dålig. Vi 
kunde dock glädjas åt många fina svam-
par; t.ex. orange kamskivling Amanita 
crocea, strimmig brödkorgssvamp Cyathus 
striatus blek geléskål Ombrophila pura, 
cinnoberticka Trametes cinnabarina och 
prickmusseron Tricholomopsis rutilans.

Kaffe- och matsuget var nu stort och 
medhavda kaffekorgar plockades upp på 
borden invid den västra dammen. Lad-
dade med energi bestämde sig några av 
deltagarna för att fortsätta letandet på 
Liderna som var tänkt från början. Detta 
är en äldre bokskog i en sydsluttning av 
Söderåsen med ett antal källflöden som 
gör vissa delar av området ganska fuktigt. 
Vi var här vid Liderna bara här ca 40 mi-

nuter varför antalet insamlade arter här 
var begränsat. Dock fann vi några fina ex-
emplar av fjällig kragskivling Leratiomyces 
squamosus.

Vi hade på förhand bestämt med Karin 
Hjelmér på Fredriksdal (och Puggehat-
tenmedlem) att samlas på Fredriksdal vid 
tretiden för att levera svamparna och, för 
den som ville, hjälpa till med att sätta upp 
utställningen. Det lockades också med 
sillmacka för de som ställde upp. Vi var 4 
exkursionsdeltagare som nappade på er-
bjudandet och det var väl behövligt. Mån-
ga kollekter att artbestämma och lägga ut 
på utställningsborden. Några timmars ar-
bete krävdes men sen blev det väldigt fint. 

Vid genomgång kunde vi konstatera att vi 
hittat ca 85 arter under dagen. Dagen efter 
var det Mikaeli marknad på Fredriksdal 
och besöksantalet låg på runt 10 000 per-
soner. Hur många som kollade på svam-
parna vet jag inte men de som tittade förbi 
var enligt Karin mycket nöjda. Nedan:

Blek geléskål Ombrophila pura
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Den nordvästra udden av Bornholm har 
en fantastisk natur och en rik historia. 
Strax söder om udden tronar den me-
deltida borgen Hammershus på en mäktig 
klippa, 74 meter över havet. Själva borgen 
uppfördes under 1200-talet men områ-
dets historia sträcker sig mycket längre 
än så. Ända från uppförandet blev borgen 
en symbol och skådeplats för stridigheter 
mellan kungen i Köpenhamn och ärke-
biskopen i Lund. 1645 ockuperades Born-
holm och Hammershus av svenska styrkor 
under ledning av Carl Gustaf Wrangel, 
men återgick till dansk ägo vid freden i 
Brömsebro samma år. 1658 vid freden i 
Roskilde tillerkändes Sverige makten över 
Bornholm. En svensk guvernör statio-
nerades i Hammershus men redan sam-
ma år gjorde Bornholmarna under led-
ning av Jens Pedersen Kofoed uppror och 
svenskarna tvingades ge sig av. Bornholm 
återgick i danska ägo 1660. 

Denna fina höstdag, den 13 oktober var vi 
16 Puggehattar som hade siktet inställt på 
Bornholm. Dock med helt fredliga avsik-
ter. Våra danska vänner från Svampeven-
nerne under ledning av Karen Nisbeth 
mötte upp vid hamnen i Rønne. Vi förde-
lade oss i bilarna och hade siktet inställt på 
nordvästra udden och Hammerknuden. 
Hammerknuden är en stor granitklippa 
som formades under den senaste istiden. 
En stor sprickdal avskiljer nästintill Ham-
merknuden från resten av Bornholm. 
Här ligger också Bornholms största sjö, 
Hammersøen. Hammerknuden består till 
största del av hed- och buskmarker och 
låga träd.

Väl framme spred sig exkuranterna i 
landskapet. Själv tog jag mig över “knud-
en” och ut till västra sidan med fin utsikt 
över havet. Precis som i Skåne hade det i 
år varit extremt torrt på Bornholm. Detta 

Besök hos Svempevennerne på Bornholm, 13 oktober 2018
Text och foto: Anders Dahl
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märktes väldigt tydligt här i det normalt 
ganska torra landskapet som nu var kn-
astertorrt. Trots torkan hittades några 
svampar som kunde beskådas vid åter-
samlingen. Bl.a. hittades ängs- Agaricus 
campestris  och blodchampinjon A. langei. 
En ticka gav upphov till lite diskussioner 
men jag tror att den slutligt bestämdes till 
lysticka Hapalopilus rutilans. Vi var inte 
ledsna över det magra resultatet utan lät 
oss väl smaka av den medhavda lunchen. 
En av våra danska vänner bjöd på egen-
händigt kryddad snaps som intogs med 
njutning i det soliga och varma vädret.

Ungefär mitt på ön, på södra sidan av 
landsvägen mellan Rønne och Svaneke lig-
ger våtmarken Bastemose. Detta var målet 
för vårt andra stopp för dagen. Bastemose 
är också en fin fågellokal. Sigvard hade 
turen att få se en ägretthäger från observa-
tionsplattformen.
   Bastemoses löv- och granskog stod i 
stark kontrast mot förmiddagens torra 
hedlandskap. Tillgången på svamp var 
också betydligt bättre och vi fyllde hela 

fikabordet med svamp efter bara en tim-
mes letande. Här kunde vi njuta av diverse 
soppar som fläcksopp Leccinum varii-
color, stensopp Boletus edulis och smör-
sopp Suillus luteus. Diverse kremlor hade 
också hamnat i korgarna, t.ex. kantkremla 
Russula vesca och krusbärskremla R. que-
letii. Av eftermiddagens svampar var det 
dock mångkransad spindling Cortinarius 
triumphans som blev mest omtalad och 
betittad. 

Allt för snabbt var vi tvugna att läm-
na ön och ta färjan tillbaks till Ystad. I 
trevligt sällskap och med diverse svamp-
diskussioner intogs ett par smørrebrød 
på hemvägen och det avslutade en mycket 
fin dag hos våra danska vänner. För er 
som vill veta mer om svampevennerne på 
Bornholm så finns de på webben: www.
svampevennerne.dk och på Facebook un-
der namnet “Bornholmske Svampeven-
ners Venner”. Vi tackar för en trevlig dag 
och ser fram mot besök från våra danska 
vänner nästa höst. 

Referenser: 
“Hammershus” (1909) Nordisk familjebok, Andra up-
plagan. Hämtad 11 november 2018 från: http://rune-
berg.org/nfbj/0680.htmlT.v.: Hammershus i början av oktober

Nedan: Cortinarius triumphans mångkran-
sad spindling
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Notiser

livsmedelsverket.se

Livsmedelsverket har uppdaterat sin hemsida när det gäller riskerna med vår funga. Här 
finns alla de kloka råden man kan tänka sig och lite till. Sidan har en positiv inställn-
ing till svamp samtidigt som man understryker vikten av att känna sig säker när man 
plockar.
Här är inledningsorden som behandlar våra svampar:
“Det finns många goda matsvampar. De innehåller fibrer, vissa vitaminer och mineraler.  
Men plocka bara sådana svampar som du är säker på är bra matsvampar.  Om du är det 
minsta osäker - chansa inte.”
Livsmedelsverket 2018-05-23       
    

Svamp på Fredriksdal
Under hösten hade Fredriksdal sin Svamputställning som vanligt. Torkan till trots var 
det en artrik och fin utställning.
En vecka senare hjälpte vi i Puggehatte till att ställa ut en ny omgång svamp. Anders 
Dahl och några deltagare hjäpltes åt att presentera exkursionsfynden. Se vidare sidan 23.
Kafféet hade en specialkaka, en honungsbiskvi med en viss likhet med karljohansvamp.
Och så här såg de ut:
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Några rader från redaktören

När ett nytt år börjar avlägger vi våra nyårslöften. En del av oss. Ibland seriösa löften 
ibland lite mindre seriösa. Inte köra bil för mycket. Inte äta onyttigt. Inte.... Det blir 
ju lite tråkigt. I år ska jag ut i skogen mer. I år ska jag engagera mig i klimatgruppen i 
Landskrona (det är ju här jag bor). I år ska jag cykla mer. Positiva ingångar ger säkert 
bättre resultat än negativa.

I en kort krönika över 2018 blir det fokus på den galet varma sommaren. Det var en 
sommar som går till klimathistorien och den sommar då det var tomt i skog och mark 
på svamp. Vi hörde om skogar som brann i stora delar av landet. Nu hör vi om områden, 
skog som brunnit, som ska avsättas som reservat. Det låter som att något positivt trots 
allt kommer ut av den våldsamma förödelsen bränderna gav. En studie om hur fungan 
återetablerar sig i sådana områden hade varit spännande att följa.

Ska Puggehatten engagera sig i klimatdebatten? Påverkas vår funga av ett förändrat kli-
mat? Kan vi bidra med något genom att visa på förändringar i våra svampmarker, om 
det är några? 

Ett viktig uppdrag är att hålla ögonen på våra sällsynta arter. Vi rapporterar våra fynd 
till Artportalen och det bidrar till en större förståelse om utbredning och förändringar 
när det gäller olika arter. Det är många faktorer som spelar in naturligtvis och ju mer vi 
rapporterar in desto bättre underlag får vi. Ett bidrag till förståelsen av klimatets påver-
kan av vår funga.

Det här är Puggehattens tredje nummer för 2018. Även detta nummer med trevliga ar-
tiklar och goda rapporter från exkursioner och en del notiser. Därtill fantastisk foton. 
Alla dessa bidrag gör vår skrift till en värdefull kontakt med alla våra medlemmar och 
många därtill. Det är dock få som kommenterar, ställer frågor eller kontaktar redak-
tören. Redaktionen behöver feedback för att kunna förbättra och utveckla vår Puggehatt. 
Maila synpunkter och förslag. 
      På årsmötet kommer vi att lyfta frågan om vår tidskrift. Är det fortfarande aktuellt 
att ge ut en matrikel? Ska vi ändra format? Kom med era funderingar och synpunkter 
på årsmötet.

God Fortsättning på 2019     Text: Per Magnuson
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Kallelse till årsmöte 2019
Agenda för ordinarie årsmöte i Puggehatten
Skånes Mykologiska Förening
Lördagen den 9 februari 2019, kl. 11.00
Arkivcentrum Syd, Lund.

Program
Inledning av ordföranden
Ärenden enligt stadgarna
Lunchfika
Bildvisning av Lan Svensson
Bokauktion, intressanta svampböcker finns att bjuda på.

Årsmötets ärenden
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Frågan om mötet är behörigen utlyst.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.
7. Beslut om antal 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 2020.
13. Förslag till nya hedersmedlemmar
14. Övriga ärenden.
        - Vår tidskrift, synpunkter och förslag
Avtackning avgående funktionärer
Inventeringshelg 2019

Välkomna till vårt årsmöte!
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Rotsopp Caloboletus radicans, tillsammans med blåsippa i Bälteberga vid Vallåkra.
Foto: Jan Svensson


