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Redaktörens ord
Vilken svamphöst det blev med både
rikligt med svamp i markerna och rikligt
med aktiviteter! Det märktes inte minst
här i Skåne där Puggehattens exkursioner
äntligen kunde komma igång igen efter
restriktionerna. Dessutom möttes svampentusiaster från olika delar av landet på
Svampträff som för första gången hölls i
just Skåne. Det är förunderligt med svampar, många kan vara borta ett år och tillbaka ett annat. Jag minns särskilt exkursionen vid Övedskloster förra året, när
vi efter den torra sommaren och hösten
med nöd kunde skrapa ihop en handfull
arter. Och i år gav samma plats var och
en av de många deltagarna en större eller
mindre skörd att ta hem i svampkorgen,
och flera fynd av rödlistade arter. Detta
nummer av Puggehatten bjuder på ett
knippe berättelser som jag hoppas att du
som läsare ska glädjas åt! Tidskriften är
en del av föreningens ideella arbete – alla
idéer till artiklar och bilder som verkar
för föreningens syften är välkomna. Ett
varmt tack till alla som har medverkat.
Trevlig läsning och god svamplycka!

Shu-Chin Hysing,
redaktör för Puggehatten

VAD HÄNDER PÅ EN
SVAMPTRÄFF? Och vad
fanns det under rotvältan?
Läs mer på sidan 8!

Svampplockning – ett folknöje
TEXT: Therese Hellberg

När jag skulle välja ämne för mitt projektarbete på svampkonsulentutbildningen
visste jag att jag ville göra något som jag
skulle få nytta av i mitt ”konsulentande”.
Jag ville veta mer om personer som vill
plocka svamp men som av någon anledning inte gör det. Vad behöver de av en
svampkonsulent för att våga ta steget ut i
skogen? Hos den grupp som redan plockar
svamp ville jag veta hur intresserade de
är, hur mycket de kan och om det finns
något som hindrar dem från att ge sig ut?
Beslutet föll på att göra en enkätundersökning för att ta reda på olika
människors relation till och kunskap
om svampplockning.
2019: FRÅN ENKÄT TILL SVAR
Den första utmaningen blev att hitta en
passande onlinetjänst för att genomföra
undersökningen. Många av dessa tjänster kräver att respondenterna registrerar
sig och vi vet väl alla hur vi reagerar då?
Nej tack! Till slut valde jag EasyQuest
(www.easyquest.com) eftersom man inte
behövde uppge sin mejladress.
Sedan kom frågan om hur jag skulle få
ihop svar. Det var såklart lockande att
lägga in ett upprop på Facebookgruppen Svamp-klapp för att få många svar,
men jag insåg hur skevt resultatet skulle
bli om jag fick in tusentals svar från
folk som redan har ett stort intresse för
svamp. Jag valde i stället att be mina
kurskamrater på svampkonsulentkursen om hjälp att dela en länk på sina
2
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Facebooksidor, skickade ut en förfrågan på
min arbetsplats samt lade ut en blänkare
på forumet Familjeliv.se.
Jag blev nöjd med svarsfrekvensen:
158 personer svarade på hela enkäten.
Åldern varierade från alternativet
10–20 år till 65+, varav de flesta var 40–65
år (66 %). Kvinnor stod för 78 %, män 19 %.
Totalt 18 landskap var representerade. De
landskap där de flesta svarande bodde var
Skåne (42 %), Södermanland (9 %) och
Västergötland (9 %).
Utifrån frågan ”Plockar du någon gång
svamp för att äta/ge bort?” kunde jag sedan
sortera dem i två grupper: svampplockare
(98 personer, 62 %) respektive icke-svampplockare (60 personer, 38 %).

ICKE-SVAMPPLOCKARE:
VILL MEN VET INTE HUR
Gruppen som svarade att de aldrig plockar
svamp (60 personer) fick efter de inledande
frågorna svara på varför de inte plockar svamp, utifrån givna svarsalternativ.
Toppsvaren blev:
1.
2.
3.
4.

Jag vet inte vart jag skulle åka. (40 %)
Jag kan för lite om svamp. (37 %)
Jag är inte intresserad. (33 %)
Jag är rädd för att råka plocka
giftig svamp. (28 %)
5. Jag hittar aldrig någon svamp. (5 %)
6. Jag tycker inte om svamp. (20 %)
7. Jag saknar transportmöjligheter. (12 %)

”PLOCKAR DU
NÅGON GÅNG
SVAMP FÖR ATT
ÄTA/GE BORT?”
”HUR INTRESSERAD
ÄR DU AV SVAMPPLOCKNING?”
”SKULLE DU
VILJA LÄRA DIG
MER OM SVAMP
OCH SVAMP-

FOTO: Agata Garpenlind

PLOCKNING?”
”HUR TRYGG KÄNNER
DU DIG I SKOGEN?”
”GÅR DU NÅGONSIN
ENSAM I SKOGEN?”
Det finns ett enormt intresse för svampplockning. Folk
både efterfrågar och behöver mer kunskap. Här har
Therese Hellberg hittat en rosenslemskivling.
Jag hade även med alternativ som handlade om olika rädslor (rädd att gå vilse,
rädd för vilda djur samt rädd för fästingburen smitta). Lyckligtvis var det bara
en enda person som angav en rädsla som
enda skälet att inte plocka svamp – svår
spindelfobi. Det fanns även några som
hade fysiska hinder.
Icke-svampplockarna fick också svara på
en fritextfråga om vad som skulle kunna
få dem att börja plocka svamp. Två tred-

jedelar svarade inte eller ”vet ej” medan
en fjärdedel svarade med varianter av
att de skulle plocka svamp ”om någon
kunde visa mig till bra ställen” eller ”om
jag hade mer kunskap/en kunnig guide”.
I mina ögon var det ett upplyftande resultat. De stackare som inte är intresserade eller inte tycker om svamp är nog
svåra att omvända, men alla de andra
alternativen är saker som en svampkonsulent kan hjälpa till med.
Puggehatten 34:3–4 2021
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SVAMPPLOCKARE:
VILL LÄRA SIG ÄNNU MER
Så till svampplockarna. Den första
frågan de fick var hur intresserade de
var av svampplockning på en fyrgradig
skala. Glädjande nog angav hela 36 %
av de 98 personerna den högsta nivån,
”mycket intresserad” och 34 % ”den näst
högsta nivån, ”ganska intresserad”. Hela
75 % svarade att de skulle vilja lära sig
mer om svampplockning. Så det finns ett
stort intresse av att veta mer även bland
de som redan plockar svamp.

om du hittar dem?” Av utrymmesskäl
fick jag klumpa ihop några av arterna,
och det blev en svår avvägningsfråga
vilka arter jag skulle ta med och hur
jag skulle gruppera dem. Alternativet
”stensopp” innefattade till exempel alla
Boletus-arter. Vad gällde riskor tog jag
beslutet att endast lyfta ut blodriskorna,
medan alla andra blev ”andra riskor”.
Föga förvånande ligger kantarell i topp.
Hela 96 av 98 personer av svampplockarna i enkäten plockar kantareller. Därefter

Nästa fråga var hur
många gånger per
år svampplockarna plockar svamp
(medräknat de gånger
de inte hittar svamp).
Här blev det ett väldigt
spretigt resultat. Den
angivna frekvensen
varierade mellan 1
gång per år och 350
gånger per år! (Är det
månne någon av våra
medlemmar som står
för toppnoteringen?)
De flesta, 63 %, angav
av de plockar svamp
1–10 gånger per år.

MEST KANTARELL
Jag ville också ta reda
på vilka arter som
gruppen svampplockare plockar så jag
ställde frågan ”Vilka av
följande arter plockar
du, eller känner till bra
nog för att plocka
4
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Vilka av följande arter plockar du, eller känner till bra nog för
att plocka om du hittar dem? Procent (%) av 98 personer.

följer trattkantarell, Boletus-gruppen och
svart trumpetsvamp. Jumbon av alternativen blev blåmusseron, som endast 16
av 98 plockar. Svampplockarna fick även
möjlighet att lägga till fler arter i fritext
och där blev rökslöjskivling och föränderlig tofsskivling de mest angivna; därefter sotvaxing, frostvaxing, brunsopp,
vinterskivling och vårmusseron. Det
dök även upp svamp som inte räknas
som traditionella matsvampar, nämligen
kokosriska och rodnande flugsvamp.

ARTTESTET
Sedan var det dags att testa svampplockarnas kunskaper! Jag visade nio bilder på
svampar och bad dem att markera vilka
tre som är oätliga.
Innan du läser vidare – vänd till s. 6
och testa dig själv – hittar du alla tre?
Som ni säkert har listat ut ville jag
framför allt testa hur säkra folk är på
våra vanligaste matsvampar, därför tog
jag med kantarell Cantharellus cibarius,
trattkantarell Cantharellus tubaeformis
och stensopp Boletus edulis med deras
vanligaste förväxlingsarter narrkantarell
Hygrophoropsis aurantiaca, slemmurkling Leotia lubrica och gallsopp Tylopilus
felleus. Blek taggsvamp Hydnum repandum fick också vara med, dock utan
förväxlingsart. Dessutom tog jag med
knölchampinjon Agaricus silvicola och
storkremla Russula paludosa för att se
hur många som skulle dra öronen åt sig
av ”vit svamp” och ”röd svamp” i tron att
de kan vara flugsvampar.
Totalt 16 av 98 personer hade alla rätt på
frågan. Narrkantarell och slemmurkling
lyckades de flesta identifiera som oätliga,

medan gallsopp bara markerades av 31
personer. Åt andra hållet var det 55 respektive 59 personer som bedömde knölchampinjon respektive storkremla som
oätliga. Det bekräftade mina misstankar
om svenskarnas försiktighet. Nästan alla
svampplockarna var medvetna om vit
och röd flugsvamp och jag ser det som
ett gott tecken att man hellre bedömer
matsvamp som giftig än tvärtom.

TRYGGA SVAMPPLOCKARE
Därefter följde frågor om hur trygga
svampplockarna känner sig i skogen.
Glädjande nog verkar de inte vara
särskilt rädda. Totalt 85 % angav att de
känner sig ”helt trygga” eller ”ganska
trygga” i skogen. Hela 72 % angav att de
även går ensamma utan problem.
Totalt 12 % angav att de inte går ensamma i skogen alls. På frågan om vad som
gjore att det kändes otryggt i skogen blev
toppsvaren:
1. Jag är rädd för att gå vilse. (29 %)
2. Jag är rädd för vilda djur. (22 %)
3. Jag är rädd för fästingburen
smitta. (15 %)
4. Jag är rädd för att stöta på
farliga/hotfulla personer. (14 %)
5. Jag är rädd för att skada mig. (7 %)
Avslutningsvis fick svampplockarna frågan om de varit med om något
som skrämt dem i skogen och, i så fall,
vad. De allra flesta svarade ”Nej”. Fyra
personer nämnde att de blivit skrämda
av vildsvin, men att de inte kommit till
skada. Fyra personer hade gått vilse
och upplevt rädsla medan tre personer
nämnde jordgetingar och en av dessa
blev illa stucken. Två personer hade haft
Puggehatten 34:3–4 2021
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incidenter med ”arg älg” respektive ”blev ordentligt jagad av en
älgmamma”. Annars var det ett
omnämnande vardera om björn,
katt, kronhjortar, efterföljande
män respektive närgångna kor.

UPPLYFTANDE
SLUTSATSER
Sammanfattningsvis tyckte jag
att resultatet av undersökningen
är väldigt upplyftande. Det finns
ett stort intresse för svamp i vårt
land! En stor andel i gruppen
som inte plockar svamp i dag
skulle kunna omvändas med lite
handledning om lätta nybörjarsvampar och platser att åka till.
Att hela 76 % av svampplockarna
angav att de skulle vilja lära sig
mer är strålande nyheter för både
svampföreningar och konsulenter! Tillsammans kan vi fortsätta
att höja folkets kunskapsnivå –
och ha roligt medan vi gör det!

KLARAR DU ARTTESTET?
På bilden nedan finns det sex matsvampar samt
tre som man inte bör äta. Ange numret på de
tre oätliga/olämpliga svamparna så gott du kan.
Om du inte vet – gissa gärna! (Rätt svar på s. 43)

1
4

LÄS MER
Etnobiologen Ingvar Svanberg och
Hanna Lindh vid Uppsala universitet
har visat att Sverige sedan 1800-talet
har förändrats från ett mykofobt till
ett mykofilt samhälle. I studien ingick
bl.a. en enkätundersökning från 2017.
Svanberg, I., Lindh, H. 2019. Mushroom hunting and consumption in
twenty-first century post-industrial
Sweden. J. Ethnobiology and Ethnomedicine 15:42. (Ladda ner från:
https://doi.org/10.1186/s13002-0190318-z)

7
FOTO: (1–7, 9) Michael Krikorev; (8) Eric Steinert/CC BY-SA 3.0
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SVAMPTRÄFF
SKÅNE 2021
TEXT: Erica Lindblom

Den 3–5 september 2021 hölls för första
gången Svampträff i Skåne under ingen
mindre än träffgeneralen Helena Lindgrens ledning. Efter månader av planering
och intensiva diskussioner samlades cirka
43 svampglada deltagare ända från Umeå
i norr till Malmö i söder på Backagården
i Skånes mitt. Helgen bjöd på kortare
svamprundor i området, längre exkursioner, grillkväll med lotteri och avslutades med en utställning på svampens dag.
Höjdpunkten var lördagens exkursioner
där deltagarna kunde välja på ett av fyra
mål med olika skånsk natur: Herrevadskloster med Helena Lindgren, Drakamöllan med Therese Hellberg, Vedema med
Tor von Eichwald och Johnny Ammer
eller Jällabjär med Anders Dahl och
Stefan Phalagorn.
Här delar Erica Lindblom, som bland
annat är moderator i Svamp-klapp, med
sig av glimtar från Svampträff Skåne.
En torsdag eftermiddag i början av
september hoppade jag in i bilen efter
jobbet och åkte ner till Backagårdens
Kurs- och konferenscenter utanför Höör
för min fjärde svampträff. Förväntningarna var höga, som alltid vid sådana här
tillfällen. Jag började lära mig mer om
svamp när jag för cirka 5–6 år sen gick
med i Facebook-gruppen Svamp-klapp.
Då kunde jag kanske fem, sex matsvampar. Nu kan jag runt 50! Jag bor på Västkusten, och trots att jag hittar massor
med svamp varje höst är det alltid roligt
att åka till nya ställen.
FOTO: Gunilla R Burke, Stefan Phalagorn Bergström,
Erica Lindblom, Camilla Thuse.

Där finns arter som jag inte hittar hemma hos mig. Och, i vissa fall, arter som
jag tror att jag inte kan hitta hos mig. Att
komma till en annan plats och hitta nya
arter gör att jag har kunnat se mina egna
ställen på ett annat sätt och faktiskt sedan hittat dessa arter på hemmaplan.
Jag följde med en sväng i
Fulltofta Naturcentrum
på fredagen och till
ekhagarna vid
Herrevadskloster
på lördagen. Stolt
fjällskivling
Macrolepiota
procera och
svart trumpetsvamp
Craterellus
cornucopioides är två
arter som jag
verkligen älskar att plocka!
Men de är sällsynta där jag bor,
så jag är otroligt
glad att jag har fick
chansen att plocka
dem på svampträffen i
Skåne.
Jag fick också se bland annat
fjällsopp Strobilomyces strobilaceus,
korallticka Grifola frondosa, lömsk flugsvamp Amanita phalloides, mandelriska
Lactarius volemus, rodnande fjällskivling Chlorophyllum rachodes s.lat.,

Puggehatten 34:3–4 2021
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puckelfjällskivling Macrolepiota mastoidea, violfotskremla Russula violeipes,
kruskantarell Craterellus undulatus, gul
blodsopp Neoboletus luridiformis var.
junquilleus nom. prov., blåsopp Gyroporus cyanescens, eksillkremla Russula
graveolens (som jag sedan även hittade
hemma på ett av mina ställen!), parasitsopp Pseudoboletus parasiticus, röd
larvklubba Cordyceps militaris, majssot
Mycosarcoma maydis, igelkottröksvamp
Lycoperdon echinatum och en massa
andra roliga och intressanta svampar.
En del hittade jag själv för första gången, andra har jag hittat förut. Flera av
svamparna var det andra på träffen som
hittade och sedan delade med sig av.
Och det är nog det absolut roligaste med
dessa träffar. Alla härliga människor
man möter. Det var lite nervöst första

gången jag åkte till en svampträff, för då
kände jag ingen. Men sen dess har jag
fått de finaste vänner som jag kommer
att umgås med resten av mitt liv. Och
jag har träffat många som jag har delat
både skratt och tårar med. Svampfolk är
nog de mest generösa människor jag har
mött. Både konkret med svamp som jag
har fått som gåva och fått plocka till mig
själv i skogen. Men framför allt med den
otroliga kunskap som många besitter.
Jag är så tacksam över att jag har fått
möjlighet att gå i skogen med folk som
verkligen kan svamp. Det är ett ypperligt
tillfälle att lära sig nya arter när man får
se dem på riktigt och blir guidad av kunniga människor. Sådana här helger ger
så mycket kunskap och energi och det är
något jag ser tillbaka på med glädje lång
tid efteråt!

Ett stort

TACK

från mig till

ALLA som

FOTO: Eva Kärfstedt

hjälpte till att
ro träffen i
hamn, i stort
och smått!
– Helena Lindgren
Vad kan man hitta under en rotvälta i Fulltofta? Siiw Siiwan
Hallgren har just spanat in de mystiska mjölkblödande riskorna
som växte ner från taket därinne. Tyvärr förblev arten okänd.

10
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Svampens dag

FOTO: Erica Lindblom

Den 5 september hölls flera aktiviteter
runt om i Skåne. Jag initierade och var
med och arrangerade utställningen
på Backagården i Ormanäs. Alla på
svampträffen hade fått order om att samla in arter och pynt till utställningen, och
vi hade ett absolut överflöd att välja mellan! Röda och gröna papptallrikar köptes
in av en vän till mig, men de visade sig
vara rosa och mintgröna, haha! Nåja, det
funkade det med. Ett matsvampsbord,
ett giftsvampsbord, ett naturvårdsbord,
gissa svampen, uppvisning av litteratur,
promotion för Puggehatten, samt ”visa
vad du har i korgen” med hjälp till artidentifiering. Att dela upp utställningen
i stationer var kanonbra tack vare att vi
var flera personer som stod vid de olika
borden. Antal besökare var runt 40.
TEXT: Helena Lindgren

MAJSSOT
Mycosarcoma maydis
syn. Ustilago maydis
Engelska: corn smut

FOTO: Camilla Thuse

Svensk förekomst: Tillfällig (alt.
kvarstående); passivt inkommen
efter år 1800.

Gunilla R Burke och Eva Kärfstedt vid
matsvampsbordet på Backagården.

Denna sotsvamp orsakar galler på majs
och teosinte. Angripna majskorn blir
grå och kan svälla till 20 cm i storlek;
även stam och blad kan infekteras.
Gallerna spricker så småningom upp
för att sprida de mörkgrå sporerna.
Majssot äts i Mexiko som en delikatess
och kallas huitlacoche.
11

NOTISER

Vetenskapens värld:
Slaget om skogen
(SVTPlay)
Fantastic Fungi
(Netflix)
Stephen Axford:
How fungi changed
my view of the world
(YouTube)
Planet Fungi North East India
(www.planetfungi.movie)
Paul Stamets TED Talks
(www.paulstamets.com)

Glad svampplockare fyndar
trattkantareller i
ljuset av en
pannlampa.

ÄR BATTERIET TILL
PANNLAMPAN SLUT?

HÄR FÅR DU TIPS PÅ FEM

DOKUMENTÄRER
FÖR VINTERSTUNDER

NÄR DET BEDRÖVLIGT NOG
ÄR FÖR MÖRKT FÖR ATT

LETA RARA SVAMPAR

Öronmussling Pleurocybella
porrigens har tidigare varit
betraktad som matsvamp. På
grund av att det har förekommit fall av förgiftning anses
den numera olämplig att äta.
Källa: Svampkonsulenternas
Riksförbund

12
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FOTO: Jan Svensson

Omvärderad svamp

Anteckningar för hushållet

FOTO: Bergen Public Library Norway

Från stugan på landet i Östergötland kommer här en hälsning från
puggehatten Margareta Stenkil med ett recept som hon hittade i sin
faster, Ebba Larssons, handskrivna kokbok. Receptet publicerades
i Svenska Dagbladet den 2 september 1934. Troligen skulle
läcker riska (tallblodriska) Lactarius deliciosus passa utmärkt.

August Söderman (1832–1876)
var tonsättare och verksam bland
annat som biträdande kapellmästare vid Kungliga Teatern
i Stockholm. Söderman komponerade en mängd stycken för
teaterpjäser, bland annat till Bröllopet på Ulfåsa, samt sånger och
ballader. Helena Söderman von
Nolting (1862–1942), var dotter
till August Söderman.
Källa: Levande Musikarv: August
Söderman. https://levandemusikarv.se/
tonsattare/soderman-august/
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KORALLTICKA

En delikatess för
framtidens kretsloppsodling
TEXT: Shu-Chin Hysing
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Intresset för svamp är på framfart
i Sverige. När mastersstudenten Anna
Dahlin skulle göra sitt examensarbete
visste hon att det skulle bli något med
svamp. Fascinationen för svampar har
alltid funnits där sedan svampturerna
som barn med pappa i de skånska skogarna. Tillsammans med sin handledare,
forskaren Malin Hultberg vid Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp,
bestämde hon sig för att undersöka
produktion av maitake – eller som den
heter på svenska, korallticka. I framtiden
kan denna i Sverige sällsynta art bli en
ny matsvamp i butikerna – och samtidigt
bidra till hållbara produktionssystem.
EN SPÄNNANDE UTMANING
Av alla svampar som man skulle kunna
odla, varför välja just korallticka Grifola
frondosa? Det är en solig dag i november
och jag träffar Malin och Anna, som
man gör i dessa tider, över nätet för att få
höra berättelsen om deras projekt.
– Maitake är en delikatessvamp, men
den är trots allt inte helt enkel att odla,
förklarar Malin. Jag tror verkligen att det
finns ett intresse hos konsumenterna för
att smaka olika sorters svamp. Och när
Anna grävde fram att arten är rödlistad
i Sverige kändes det ännu viktigare att
försöka odla den.
– Ja, det ökade intresset ännu mer för
min del, säger Anna. Då har vi inte ens
möjligheten att testa att äta den i Sverige
om vi inte odlar den.
Den som vill se korallticka vildväxande
har ändå goda chanser i Skåne. Denna
art växer i Sverige främst på gamla ekar
med mycket grov ved och dess utbredning sammanfaller i stort med ekens.
Korallticka anses sällsynt i hela Europa
Puggehatten 34:3–4 2021
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och är rödlistad i de nordiska länderna,
men i Skåne verkar det som att den ökar.
Antalet rapporterade fynd i Artportalen
varierar från år till år men har för korallticka ökat i Sverige totalt, och i Skåne
från 7 fynd (9 exemplar) 2010 till 42 fynd
(64 exemplar) 2021. Det kan förstås beror
på många olika faktorer, som att fler har
lärt sig känna igen och rapportera arten.
Korallticka förekommer över norra
halvklotet även i Nordamerika och i
Asien. I Japan har användning av korallticka en lång tradition. Det japanska
namnet maitake kommer från mai, som
betyder ’dansa’, och take för ’svamp’. Det
berättas att samurajer som hade turen
att hitta svampen blev så glada att de
dansade. Maitake har odlats kommersiellt i Japan sedan 1980-talet och är en
handelssvamp i bland annat Japan och
Kina. Ett flertal studier har visat att den
inte bara är läcker utan att den också innehåller ämnen som är verksamma mot
tumörer m.m. Det finns alltså många
skäl att äta maitake, men odlingen i sig
kan ha fördelar också för miljön.

SVAMPODLING I KRETSLOPP
Malin forskar bland annat om det som
kallas cirkulära produktionssystem och
menar att vi borde kunna odla mycket
mer svamp än vi gör i Sverige i dag.
– Vi har ju mycket organiskt material
som skulle fungera att använda. Om
man börjar tänka kring att man ska odla
och producera så får man också försöka
tänka mer cirkulärt, i alla produktionssystem, oavsett om det är djur eller
växt-er eller svampar. Det handlar om
hur även restprodukter kan användas,
till exempel det material som svamparna
16
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Rapporterade fyndplatser för korallticka
i Sverige 2000–2021. KÄLLA: Artportalen
odlas på. Malin har jobbat mycket med
ostronskivling, eller ostronmussling
Pleurotus ostreatus.
– Ostronskivling är relativt lättodlad,
växer snabbt och kan trivas på många
olika substrat. När odlingen är avslutad
kan sågspånet bli till exempel bioetanol och pressrester av åkerböna kan bli
foder. Det har visat sig att ostronskivling
förbättrar fodret genom att bryta ner
svårsmälta ämnen, berättar Malin.
I dag finns några sådana företag som
odlar svamp med kretsloppstänk. Ett av
dessa är Fungigården i Harplinge, norr
om Halmstad. De plockar in substrat
från granngårdar för att odla ostronskivling och återanvänder substratet för

POTATISSKAL OCH SÅGSPÅN
I januari började Anna försöken med
maitake i det specialbyggda växthuset
Biotronen i ett hörn av Alnarp. Efter en
djupdykning i litteraturen hade hon tagit
reda på vilka substrat som kunde fungera
för maitake och vilka odlingsförhållanden som kunde behövas.
– Vi ville undersöka både hur hyfer och
fruktkroppar utvecklas och valde åtta
olika substrat. Svampen ympades sedan
in och odlades upp i klimatkammare.
Substraten bestod av fyra berikade
sågspånsmedier (al, björk, ek och gran),
samt fyra olika substrat baserade på rester från livsmedelsproduktion (betfor,
rapspresskaka efter proteinextraktion,
pressrester av äpple respektive havre).
Dessutom testades hyftillväxt också
på potatisskal och morotsskal. Alla
substraten autoklaverades för att sterilisera dem innan odlingen startades. Själva ympmaterialet kom från Belgien. Det
hade tagit för lång tid att försöka odla
upp mycel från svenska koralltickor.

HYFER OCH FRUKTSÄTTNING
Efter 14 dagar hade hyfer av svampen
växt ut i alla skålarna, men det var tydligt att olika substrat tilltalade koralltickan olika mycket. Hyferna som växte
på potatisskal blev till exempel tjocka
medan hyferna på eksågspån blev mycket
tunnare. Från litteraturen är det känt
sedan tidigare att hyfernas tjocklek och

täckningsgrad inte är en indikator för
god fruktsättning. Därför var det viktigt
att också pröva substraten för fruktkroppsproduktion.
I försöken med fruktsättning visade det
sig att havrepressrester fungerade sämst
och hade minst andel hyfer och andra
substrat ledde till ett fint mycel men blev
infekterade av mögel eller gav helt enkelt
inte några fruktkroppar. Men efter totalt
80 dagar, varav 30 dagar för fruktsättning, kunde Anna ändå äntligen skörda
några fruktkroppar av maitake. Det visade sig överraskande nog att det i de här
försöken enbart var sågspån av gran som
ledde till fullt utvecklade fruktkroppar.
– Just gran är intressant, säger Malin.
Vi har ju mycket barrträd i Sverige,
så det hade ju inte varit fel att kunna
använda det.

FOTO: Malin Hultberg

andra ändamål. Det finns också svampodlare som komposterar substratet efter
skörden så att det kan bli jordförbättring.
Skulle odling av korallticka kunna bli ett
sådant system?

När hyftillväxten skulle testas gjordes de första
momenten i en sterilbänk för att minska risken
för infektioner med andra mikroorganismer.
Puggehatten 34:3–4 2021
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FOTO: Malin Hultberg

I arbetet kunde fruktkroppar av maitake skördas från berikat sågspånsmedium av
gran. På bilderna ovan ses fruktkropparnas tillväxt under 7 dagar.
– Det skulle vara spännande att fortsätta försöken och testa lite mer, optimera
och se om man kan få lite bättre fruktsättning, funderar Anna. Man skulle
också kunna titta på om skrapning kan
behövas för bättre fruktsättning. Skrapning av ytan är en metod som används i
en del odling för att stimulera fruktsättning av maitake.

EN SVAMP FÖR FRAMTIDEN
Vad hände med de skördade koralltickorna? Efter vägning och mätning var det
förstås dags för ett smaktest. Anna valde
att jämföra maitake med ostronmussling, champinjoner och shiitake. Stekt i
en panna med lite smör, utan salt.
– Den var ju verkligen fantastisk, säger
Anna och ögonen glittrar. Jag förstår
att det är en delikatess i andra delar av
världen. Även utan att salta hade den
betydligt mera smak än alla de andra.
Det var lite av rostade nötter, en smak
som jag inte har känt i svamp tidigare.
En krispig härlig yta, i kombination
med det köttiga, trådiga.

18
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Det låter väldigt gott helt enkelt. Så när
kan vi få se svenskodlad maitake i butikerna? Kanske inte än trots allt. Det är
mycket som ska fungera för att en svamp
ska nå hela vägen från försöksodling till
kommersiell produktion och konsumenten i butiken. Men det finns potential att
få in mycket mer spännande och resultaten från försöken är lovande – både för
svampälskare och för miljön!
KÄLLOR
Dahlin, A., Hultberg, M. 2021. Odling av matsvampen maitake. LTV-fakultetens faktablad
2021:5. SLU Alnarp.
Ivarsson, E., Grudén, M., Södergren J., Hultberg,
M. 2021. Use of faba bean (Vicia faba L.) hulls
as substrate for Pleurotus ostreatus – Potential
for combined mushroom and feed production.
J. Cleaner Production 313, 127969. https://doi.
org/10.1016/j.jclepro.2021.127969
SLU Artdatabanken. Korallticka. https://artfakta.
se/naturvard/taxon/grifola-frondosa-721
SLU Artportalen. Korallticka. Publika fynd.
https://www.artportalen.se/search/sightings/
taxon/721
Wu, J-Y, Siu, K-C, Geng, P. 2021. Bioactive
ingredients and medicinal values of Grifola
frondosa (Maitake). Foods 10, 95. https://doi.
org/10.3390/foods10010095

FOTO: Jan Svensson

KORALLTICKA
Grifola frondosa
Danska: tueporesvamp
Norska: korallkjuke
Finländska: koppelokääpä
Engelska: hen-of-the-woods
Japanska: maitake, 舞茸,マイタケ
Kinesiska: huishuhua, 灰树花

Anna Dahlin
är landskapsingenjör och arbetar med
svenskodlade rosor på Flora Linnea i
Helsingborg. Intresset för svampar kommer väl till pass när kunderna frågar om
svampsjukdomar och mykorrhizaprodukter för rosor. Studien om korallticka
var Annas mastersarbete. Läs mer och
ladda ner det här: Dahlin, A. (2021).
Swedish substrates suited for circular production of the edible gourmet mushroom
maitake. Master thesis. SLU Alnarp.
https://stud.epsilon.slu.se/16737/

Hotkategori: (NT) nära hotad
Ticka med stor, köttig, ettårig fruktkropp som kan bli 15–65 cm bred,
gråbrun ovan och vit under. Växer tuvat
från augusti, ofta vid basen av gamla
ekar eller vid ekstubbar. Utbredningen
sammanfaller med ekens naturliga
utbredningsområde i Sverige. Även
noterad i Europa på andra lövträd,
exempelvis alm, avenbok och björk.
Korallticka skiljer sig från jätteticka
Merpilus giganteus bl.a. genom att
porskiktet inte ändrar färg vid tumning
medan jättetickans porskikt svartnar.

Malin Hultberg
är biolog och samverkanslektor vid
SLU Alnarp och forskar om bland annat
organismer som alger och svampar i
olika odlingssystem. Några forskningsområden är hur vi kan använda olika
substrat för odling av grödor i cirkulära
produktionssystem så att det blir ett
kretslopp i odlingen, samt mikroalger
och svampar i reningsprocesser.
Kontakt: malin.hultberg@slu.se
Puggehatten 34:3–4 2021
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BÖCKER

Med olika ögon på svamparnas rike

Hur ser världen ut ur olika svampars
synvinklar? Och vilka perspektiv kan
det ge oss människor? Höstens skörd har
varit rik på svamp i markerna och när nu
säsongen går mot lugnare tider kanske det
kan vara trevligt att förkovra sig med en
eller annan nyare svampbok. Vem vet,
kanske kan man lära sig något som gör
det lättare att hitta favoritarterna nästa år.
I Svamparnas förunderliga liv får
läsaren följa med forskaren Anders Dahlberg från SLU och journalisten Anna
Froster på små skrivna utflykter. Den stora behållningen är mötet med de många
arterna och mykologerna och forskarna
i Sverige, både historiska som Elias Fries
och de som är verksamma i dag. Vi får
möta bland andra Michael Krikorev och
lära oss om giftsvampar, Ellen Larsson
och Mikael Jeppson som kartlägger tryfflar samt Stellan Sunhede, svaveltickan
och några av de 106 000 ekar som han har
inventerat svamparter på i över 45 år.

Läsaren får också på ett lättförståeligt sätt
svar på vanliga frågor som om man kan
plocka slut på svampen och hur kalhuggning påverkar svamparnas kontinuitet.
Det är framför allt en bok för nybörjaren,
för metaforerna som används för att förklara och förenkla blir många, t.ex. liknas
svampar vid långsamma bläckfiskar,
samhällsskikt och mänskliga företeelser.
Det är så många att jag undrar vad som
händer när man försöker förklara allt
med att likna svampar vid något annat?
Ett sammanvävt liv av den brittiske
forskaren Merlin Sheldrake är en mer
ingående och filosofisk djupdykning i
svamparnas rike. Delvis sammanfaller
områdena för strövtågen med föregående
bok, men här behandlas till exempel
tryfflar, insektsparasitära svampar och
innovationer ur ett internationellt forskningsperspektiv, på en mer avancerad
nivå och utan de många liknelserna hämtade från människans sfär. Snarare är en
av poängerna med denna bok just att författaren använder svamparnas liv för att
ifrågasätta och vidga ramarna för begrepp
som individ, intelligens och parasit.
Det är en svindlande tanke, som jag
som läsare bär med mig från båda dessa
böcker: Hur upplever svampar världen
egentligen? De har ju trots allt funnits
mycket, mycket längre än vi på jorden.
TEXT: Shu-Chin Hysing
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En lättsam bok
om svamp

”En bok där författaren på ett lekfullt och
underfundigt sätt belyser svamparnas
förlovade värld från många olika vinklar.
Varmt och roligt av en kunnig författare
där samtidigt inslag av kunskap till läsaren
vävs in. Och allt detta parat med en lång
rad mycket fina bilder. Läs den!” – Niclas
Bergius, ordförande i Svampkonsulenternas Riksförbund. En liten bok som kan
bli en omtyckt present eller julklapp till
många svampälskare.

Haiku

är en japansk versform, som vanligen består
av två led. De två leden är uppdelade på
tre rader med fem, sju och fem mora, som
oftast kallas stavelser på svenska men har
egentligen en något annan betydelse. Den
japanske poeten Basho (1644–1694) anses
ha varit den förste haikumästaren. En haiku
innehåller ofta något som antyder årstiden.
			

Källa: NE

FOTO: Martin Nordin

LISE-LOTTE
BREMER diktar
på fri haiku om en
värld som hon är väl
förtrogen med som
svampkonsulent och
tidigare ordförande
i Svampkonsulenternas Riksförbund.

Laga svamp
”äntligen svamp!”
inleder Martin Nordin
denna praktfulla bok
med mycket inspiration från Asien. Det är
miso, olika slags soja
och kimchi men också
rapsolja, kolsvart bröd
och grönkål. Allt är dessutom veganskt,
men det går förstås att ha i grädde och
smör om man vill. De flesta svamparter
som används i boken är odlade t.ex.
olika champinjoner, kejsarhatt, nameko
och shiitake, men även några vildplockade arter som karljohan, kantarell och
trattkantarell får vara med. Martin Nordin är bosatt i Malmö och har tidigare
skrivit Eld rök grönt och Gröna burgare.

Puggehatten 34:3–4 2021
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Stolta Fjellans hörna
8 TIPS &TRIX

MED SVAMPMJÖL
Har man gott om torkad svamp kan
det vara en god idé att mixa det till
pulver. Lätt att använda och tar
betydligt mindre plats!
Testa att när
kantarellerna är näääästan
klara ringla över lite crema
di balsamico, och låt det puttra
in … Lägg sedan svampen på en
pizza bianca med valfri topping!

10 av 10 möjliga!!!

1. TÄT MIXER Tänk på att det dammar,

så använd en mixer eller liknande som
är någorlunda tät och andningsmask.
2. TILLAGA VÄL Även torkad svamp
ska tillagas minst 20 minuter, och ger
man den mer tid får man mer smak
som tack.
3. GÖR PANNKAKOR Blanda några
matskedar i pannkakssmeten.
4. STRÖSSLA Strö på potatis som

ska ugnsrostas.

Helena Lindgren
är svampkonsulent och förskolekock,
och hennes liv är fullt av möjligheter
och äventyr! Hon är aktiv i Svampkonsulenternas riksförbund, i Puggehatten,
moderator i Fb-gruppen Svamp-klapp
och folkbildare i själ och hjärta. På hemsidan Stolta Fjellan, kan du hitta senaste
informationen om Helenas svampkurser.
Läs mer på: www.stoltafjellan.se
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5. PANERA MERA Använd i panering
eller dubbelpanering; först ägg, sedan
mjöl, sedan ägg och sist svampmjöl.
6. SÅSER Smaksätt bechamelsås
och ha i en lasagne.
7. FÄRS Blanda i färs till köttbullar.
8. SMÖR Blanda i brynt smör

eller spread med cream cheese.

KARAMELLISERAD
BLODSOPP

KARLJOHANSPREAD DELUXE

Använd som topping på till
exempel en pizza bianca med
taleggio och valnötter. Om du
inte har blodsopp går det lika bra
med kantarell. Champinjoner
fungerar men blir inte lika gott.

Njut till nästan allt, på kex, bröd,
pasta, potatis, som grönsaksdipp,
till kött och fisk … Hållbarhet cirka
en vecka i kylen.

1 näve torkad blodsopp
vatten så det täcker
1 klick smör
1 msk crema di balsamico
Lägg svampen i en liten tjockbottnad kastrull. Slå på vatten så
det precis täcker och låt puttra
på inte för hög värme tills vattnet
dunstat bort.
Lägg i en klick smör och fräs
svampen en stund. Ringla över
crema di balsamico och häll i en
bottenskyla med vatten.
Låt puttra vidare tills vattnet
dunstat bort, och salta och
peppra lite grand.

1 näve torkad stensopp
vatten så det täcker
2 msk konjak
1 dl vispgrädde
2 tsk rosmarin
200 g cream cheese
1 msk crema di balsamico
1 msk sirap eller honung
Sjud stensopp, vatten och konjak
tills vätskan puttrat in.
Tillsätt vispgrädde och rosmarin.
Låt puttra.
Tillsätt cream cheese. Låt puttra.
Smaka av med salt, peppar, mer
konjak, crema di balsamico, sirap
eller honung.
Mixa om du vill allt till en lagom
slät smet efter tycke.
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Gyaskogen, Stehag 14 augusti 2021
TEXT: Sigvard Svensson FOTO: Shu-Chin Hysing

Första föreningsexkursionen efter
vårens covidinställda! Och det märktes att suget var stort; hela 27 deltagare
blev vi så här mitt i augusti med ett ur
svampsynpunkt ganska okänt mål i form
av Gyaskogen som från Gyaberg i västra
Stehag sträcker sig 2 km åt nordväst.
Området är ganska kuperat och har blandad karaktär med en hel del barrplanteringar, men också fin bokdominerad
ädellövskog och lite sumpigare partier
med al och ask. Själva Gyaberg har en
kärna av diabas, i övrigt täcks området
av sandig morän på en berggrund av
silurisk lerskiffer, samma som vi kan se
i dagen i t.ex. Rövarkulan och Borstbäcksravinen. Skogen nyttjas flitigt av
Stehagsborna då här finns ett elljusspår
och några spår till och ett (förfallande)
utegym med bord och bänkar.
Vi kom i huvudsak att röra oss i denna
del och gick i lite olika riktningar. Vi
kunde snabbt konstatera att det fanns
ganska gott om svamp och när vi återsamlades vid utegymmet blev det mycket
att gå igenom. Ett av dagens roligaste
fynd var stora, fina och väldigt typiska
ametistkantareller Cantharellus
amethysteus som fanns ganska spritt i
området. Även vanlig gul kantarell
C. cibarius hittades. I övrigt blev det
inga mängder av matsvamp även om
både stensopp (karljohan) Boletus edulis,
blodsopp Neoboletus luridformis och en
samling riktigt vackra aspsoppar
24
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Leccinum aurantiacum, med sina rostfärgade tofsar på foten, hittades. Vi fick
också nöjet titta närmare både lurvig
fjällsopp Strobilomyces strobilaceus, mörkbrun dystersopp Porphyrellus porphyrosporus (NT) och bitter gallsopp Tylopilus
felleus. Kastanjesopp Gyroporus castaneus
(NT) och rödsopp Hortiboletus rubellus
gömde sig i några korgar. Några av de
riktigt goda kremlorna fanns förstås:
brokkremla Russula cyanoxantha,
gaffelkremla R. heterophylla, violfotskremla R. violeipes, boksillkremla
R. faginea och rödfotad läderkremla
R. olivacea. De vanligaste (och giftigaste!)
flugsvamparna sågs, vackrast var kanske
orange kamskivling Amanita crocea.
En annan skönhet, som hittades på ett
par ställen, var en vackert violett nopping
som troligen ska heta Entoloma allochroum, men med tanke på att släktet just
nu genomgår en rejäl DNA-baserad revidering är det kanske bäst att inte påstå för
mycket. Ett annat släkte som visserligen
är litet, men inte helt enkelt att navigera
i är parasollskivlingar Macrolepiota där
dagens fynd mest liknade M. fuliginosa.
Det finns inte så väldigt mycket död ved
i området men en del trevliga fynd av
vedväxande svampar gjordes och grönast
var utan tvekan grönskålarna Chlorociboria aeruginascens på en grov asplåga.
Både tratticka Picipes melanopus och stor
tratticcka P. badius (NT) hittades på flera

ställen (på lövved). Den senare är
en art som spridits ordentligt de
senaste tjugo åren och med stor
sannolikhet är klimatförändringarna en orsak till det. Långhorn
Xylaria longipes föredrar nedfallna
lönngrenar och dyker understundom upp på annan lövved, medan
den mindre släktingen ollonhorn
X. carpophila bryter ner bokollonens taggiga ytterskal och är en av
bokskogens vanligaste, men också
mest förbisedda, arter. Ytterligare
många arter noterades och totalsumman hamnar på över hundra,
varav ca fem rödlistade.

Ametistkantarell Cantharellus
anethysteus, med sina typiska
violetta fjäll på hatten.

Puggehatten 34:3–4 2021
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Prästaåsen, Höör 16 augusti 2021
TEXT: Sigvard Svensson

Regnskurar och friska västvindar
mötte den här måndagskvällens tolv deltagare i Höörs östra utkant. Här finns en
ganska stor, hedartad och ekdominerad
nyckelbiotop på båda sidor av väg 13 mot
Hörby och helt i avsaknad av svampfynd
på Artportalen. Det tänkte vi ändra på nu!

Tre arter rottryfflar sågs, förutom den
vanliga gul rottryffel Scleroderma citrinum även potatisrottryffel S. bovista
som ofta hittas i vägkanter och på störd
mark. Mest oväntad var rödbrun
rottryffel S. cepa (VU) som bildar
mykorrhiza med ek.

Området är småkuperat med fuktiga
sänkor där det finns al och ask och på de
torrare backarna dominerar eken med ett
antal stora ihåliga gammelträd. Många andra av våra lövträd finns inblandade och
det borde innebära att fungan är artrik.

Några kremlor kan nämnas, som ekbundna ostkremla Russula amoenolens och
eksillkremla R. graveolens, bokens brokkremla R. cyanocantha och violfotskremla R. violeipes.

Med tanke på de gamla ekarna fanns det
en del vedväxande arter som vi förväntade
oss att hitta och efter lite letande lyckades
vi mycket riktigt finna ekticka Fomitiporia
robusta (NT) och oxtungssvamp Fistulina
hepatica (NT) liksom korkmussling
Daedalea quercina, alla arter i stort
sett helt knutna till ek.
En del rutsoppar dök upp vid vår regniga
genomgång och de skillnader som faktiskt
finns kunde demonstreras. Rutsoppen
Xerocomellus chrysenteron själv förstås,
följd av sina kusiner X. cisalpinus, boksopp X. pruinatus och falsk rutsopp
X. porosporus vilken oftast syns vid ekar i
likhet med rödsopp Hortiboletus rubellus
och H. engelii.
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Något förvånande verkade det finnas
mer svamp öster om väg 13, tydligen
hade en del regn inte vågat sig över den,
för de som varit där hittade mest. Bland
annat dök det upp en vit flugsvamp
Amanita virosa, en art vi inte ser så ofta
i de rikare sydskånska skogarna. Även
kungschampinjon Agaricus augustus och
snöbollschampinjon A. arvensis
kom härifrån.
Ostronskivling Pleurotus ostreatus,
jätteticka Meripilus giganteus och den
lilla filtfotsbroskingen Marasmius torguescens får avsluta uppräkningen.
Vi kunde till slut summera ca 55 arter,
varav åtminstone tre rödlistade.

Alnarpsparken 23 augusti 2021
TEXT: Sigvard Svensson FOTO: Claes Ingvert

Om jag räknat rätt är det trettioförsta
måndagskvällen vi letar svamp i Alnarpsparken där det alltid brukar bjudas något
trevligt fynd, ibland riktigt mycket och
vissa år färre arter än deltagare. Augusti
kan vara en torr månad!
De 25 medlemmar som anslöt på parkeringen hade en del förväntningar då vi
upplevt att det regnat en hel del de senaste
veckorna. Det brydde sig dock inte parken om, utbytet denna kväll blev ganska
magert. Men hur torrt det än är så brukar
vi alltid kunna hitta rotsopp Caloboletus
radicans (NT) som har ganska många
växtplatser i parken. Så även i år och med
de största fruktkroppar jag sett! Eldsopp
Suillellus luridus, boksopp Xerocomellus
pruinatus och rutsoppen Hortiboletus
engelii blev de enda övriga sopparna.
Kremlor brukar vi hitta många arter av,
men i år ville det sig inte, bara lindkremla
Russula insignis, mild kamkremla R. pectinatoides, eksillkremla R. graveolens och
doftkremla R. odorata lyckades vi rota
fram. Andra markväxande arter vi såg var
Chlorophyllum rachodes, en av de ”rodnande fjällskivlingarna”, silkesmusseron
Tricholoma columbetta, jättetrattskivling
Aspropaxillus giganteus och en ätbar
jätteröksvamp Langermannia gigantea.
Vårtig rottryffel Scleroderma verrucosum
(NT) ska också nämnas.

Några små mörksporiga skivlingar
togs med hem och blev så småningom
bestämda till ckokladspröding Parasola
conophilus och P. kuehneri och en liten
rödsporig slidskivling visade sig vara
grå vedslidskivling Volvariella
caesiotincta (VU).
Noteras bör självfallet de ekbundna
arterna tårticka Pseudoinonotus dryadeus
(VU) och oxtungssvamp Fistulina hepatica
(NT) samt dessutom lysticka Hapalopilus
rutilans på det ovanliga substratet ek.
Denna vållade oss först lite huvudbry
och det var först när en droppe kaliumhydroxid färgade den vackert violett
som vi blev säkra.
Totalt finns 37 arter, varav fem rödlistade,
inrapporterade på Artportalen.

Vedslidskivling Volvariella caesiotincta
(VU) i Alnarpsparken.
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Lya ljunghed 4 september 2021
TEXT: Dicte Helmersson FOTO: Joachim Krumlinde

Exkursionsdeltagare i kantskogen.
Naturreservatet Lya ljunghed med
omgivningar på Hallandsåsen var målet för Puggehattens exkursion första
lördagen i september. Det var ganska
torrt i markerna, så det blev inte några
stora mängder svamp i de 13 deltagarnas
svampkorgar. Vid svampgenomgången
under fikat kunde vi ändå konstatera att
vi tillsammans hittat 36 olika svamparter.
Vi samlades vid Östra Karups kyrka
(Båstads kommun) och körde uppåt på
branta, slingrande småvägar tills vi nådde
28
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Hallandsåsens högplatå, 180 meter över
havet. Här går Skåneleden genom naturreservatet, som förutom Lya ljunghed
även innefattar Älemossen och Korups
fäladsmark.
Det trädlösa hedlandskapet på ljungheden skapades under 1500- och 1600-talet
genom att träden höggs ner och intensivt
bete tog vid. Numera hålls landskapet
öppet genom naturvårdsbränning och
betning av skotsk höglandsboskap.

På vår svampvandring hade vi siktet inställt på Älemossen, som är en av Skånes
få högmossar. Vi gick först genom en
(tidvis sumpig) kantskog med tall och
björk innan vi kom ut på ett större, öppet
mossplan.
Exkursionsdeltagarna bestod av såväl
erfarna puggehattar som personer som
nyligen blivit svampintresserade. Några
av deltagarna var ute på sitt livs första
svamptur. Blandningen av människor
med olika erfarenhet och kunskapsnivå
är en del av charmen med Puggehattens
exkursioner. Intresset smittar och vi lär
av varandra!
Att hitta ätlig svamp är förstås alltid
populärt. Av de 36 svamparterna var
ungefär en tredjedel matsvamp, bland

andra karljohan Boletus edulis, brunsopp
Imleria badia, blodsopp Neoboletus luridiformis, tegelsopp Leccinum versipelle,
gulkremla Russula claroflava, sillkremla
Russula xerampelina, grönkremla Russula aeruginea och kantkremla Russula
vesca. Det fanns dock tyvärr inga större
mängder, så matsvamparna vägde lätt i
svampkorgarna.
Till exkursionens fynd utser den enväldige domaren (skribenten) violspindling
Cortinarius violaceus s.lat., en vackert lila,
och därtill ovanlig, svamp.
I kantskogen fanns för övrigt andra
plockare, som fick betydligt större skördar än vi svampletare. Vi stötte på flera
personer som bar på tunga hinkar fulla
med blåbär!

Gulkremla Russula claroflava (vänster) och röd flugsvamp Amanita muscaria (höger).
Puggehatten 34:3–4 2021
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Gyllebosjön 30 oktober 2021
TEXT & FOTO: Karin Hjelmér

Gyllebo är ett Naturreservat och ett
Natura 2000-område, som breder ut sig
både söder och norr om Gyllebosjön.
Under dagens exkursion besökte vi norra
sidan av sjön. Detta parti består till största delen av bokskog med lång kontinuitet.
Området rymmer gamla träd och mycket
död ved. Några delar har ädellövskogskaraktär med lind, lönn, ask och alm. Dessa
områden är utpekade som nyckelbiotoper
av Skogsstyrelsen, där det noterats flera
rödlistade arter. Berggrunden är kambrisk sandsten och ovanpå denna har
kalkrikt isälvsmaterial avsatts, vilket ger
bra förutsättningar för artrikedomen.

vellereum (NT). På grund av almsjukan
gynnas både svartöra och almkrämskinn
för tillfället, då de lever på dött almträ. Vi
hann inte många steg innan de rödlistade tickorna sydlig sotticka Ischnoderma
resinosum (NT) och stor tratticka Picipes
badius (NT) dök upp. Uppe i branten
fann vi ett praktfullt exemplar av lönnticka Rigidoporus populinus. Vi tittade lite
extra på en fantastisk torraka av bok med
många fnösktickor Fomes fomentarius
och förundrades över dess användningsområden genom tiderna för att göra upp
eld och för kläder.

Det var en fantastisk höstdag med strålande sol och lövträdens färgsprakande
blad i kontrast till den blå himlen var
överväldigande. 21 personer deltog, varav
5 barn. Den milda hösten gjorde att vi
förutom vedlevande svampar även hittade en hel del mykorrhizasvampar.
Vi rörde oss mest längs den bilväg som
går längs sjön, men vi tog oss också upp
i branterna. I de ostligaste delarna finns
mycket död ved, vilket resulterade i en
rad olika vedlevande svampar. Först ut
var svartöra Auricularia mesenterica (NT)
i sitt vackraste stadium på en låga alldeles
vid vägen. Arten är i samma släkte som
judasöra Auricularia auricula-judae och
man kan ana släktskapet genom den
ådriga/rynkade undersidan. I närheten
växte almkrämskinn Granulobasidium
30
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Stora och små puggehattar studerar en
praktfull lönnticka Rigidoporus populinus.
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Efter att vi tillsammans studerat vedlevande nedbrytarsvampar i de ostligaste
delarna av området, spred exkursionsdeltagarna ut sig i olika riktningar. Vid
återträffen och genomgången i slutet av
exkursionen tillkom flera nedbrytarsvampar. Den mest spännande var prakttagging Steccherinum robustius (EN) som
hittades på flera almlågor längre västerut
i området. Där gjordes ytterligare ett fynd
av svartöra. De döda almarna i området
verkar vara i ett nedbrytningsskede som
gynnar både svartöra och prakttagging.

Vi hittade inte mycket matsvampar.
Några få trattkantareller Craterellus
tubaeformis och rödgula taggsvampar
Hydnum rufescens följde med i någons
korg, kanske till en liten kvällsmacka med
svampstuvning. Efter genomgången skapade en av deltagarna en vacker konstinstallation av de arter vi hittat. Svampar
kan berika oss på så många olika sätt.
Totalt noterades 115 arter.

FOTO konstverk: Alexandra Lavyl

Flera av de mykorrhizasvampar som
hittades är krävande arter som trivs i
mullrika marker med högt pH-värde;
rutbläcksvamp Coprinopsis picacea, svavelmusseron Tricholoma sulphureum/bryoge-

num, fjällsopp Strobilomyces strobilaceus,
mjölfotskremla Russula farinipes, marsipankremla Russula grata, aprikoskremla
Russula risigallina, beskkremla Russula
veternosa, saffranshätta Mycena crocata,
dystersopp Porphyrellus porphyrosporos
(NT) och rödbrun bokvaxskivling
Hygrophorus unicolor (NT).

Rutbläcksvamp Coprinopsis picacea (vänster sida) med sin karakteristiska teckning.
Ovan svartöra Auricularia mesenterica (NT) och en konstinstallation som Alexandra
Lavyl skapade av några av dagens fynd.
Puggehatten 34:3–4 2021
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Hasslemölla 3 oktober 2020
TEXT & FOTO: Sigvard Svensson

Pandemirestriktioner la hinder i vägen för vår planerade inventeringshelg,
så vi fick göra något annat och valet föll
på Hasslemölla 631 i östra kanten av Veberöd, en fastighet som Lunds kommun
nyligen köpt och därför var väldigt intresserad av hur stora biologiska värden som
fanns. Genom områdets sandiga jordmån
skär Skogmöllebäcken, grunden till att
möllan en gång etablerades, och det var
framförallt i bäckravinen och dess bokdominerade ädellövskog som vi hoppades
hitta en del spännande. Här gjordes också
ett fynd av slöjröksvamp Lycoperdon
mammiforme (VU) på 1990-talet men
upptäckaren har aldrig säkert kunna säga
var fyndet gjordes.
Huset är obebott så vi var tretton som
samlades på gårdsplanen. Direkt hittades
pionsprickling Lophodermium paeoniae
på de torkande bladskaften av en pion.
Under en hagtorn intill hittades
hagtornsskräling Tubaria conspersa, på hagtornen växte plommonticka Phellinus pomaceus och i vägkanten intill både rosenmusseron
Rugosomyces carneus och guldskivling Bolbitius titubans, den senare
en vacker, ganska vanlig (men ofta
missad) art på kväverik mark.
De flesta gav sig ut i markerna
öster om bäcken och någon hann
också med en titt på västra sidans
ek- och tallblandskog. Även om
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det inte flödade över av svamp fanns det
många arter av de flesta större släkten.
Av soppar kunde noteras bland annat den
väldigt mörka björksoppen Leccinum melaneum, flera rutsoppar som den vackra
”gryningssoppen” Hortiboletus bubalinus,
Xerocomellus cisalpinus, rutsopp X. chrysenteron, den vitköttiga sammetsoppen
Xerocomus ferrugineus, fjällsopp Stobilomyces strobilaceus, blodsopp Neoboletus
luridiformis och dess ganska nyligen beskrivna dubbelgångare N. xanthopus. Vi
kunde också studera både karljohan Boletus edulis och den liknande men mindra
goda gallsopp Tylopilus felleus. Fjorton
kremlor fick namn och två insamlade
saknar fortfarande detta. Kantkremla
Russula vesca, brokkremla R. cyanoxantha, boksillkremla R. faginea och gaffelkremla R. heterophylla är alla goda matsvampar medan exempelvis bokkremla

En ovanligt komplett häxring av brosknagelskivling Gymnopus confluens vid Hasslemölla.

Cinnoberspindling Cortinarius cinnabarinus (NT) lyser bland de bruna boklöven.
R. mairei och blek giftkremla R. betularum hör till de allra mest skarpsmakande.
Bara några få fruktkroppar av trattkantarell Craterellus tubaeformis, stolt
Macrolepiota procera och puckelfjällskivling M. mastoidea hittades och några få
olika röksvampar Lycoperdon spp. får
avsluta den ätliga delen. Någon slöjröksvamp hittade vi tyvärr inte!
Några sällsynta och/eller förbisedda arter
måste uppmärksammas: den lilla skira
ringförsedda hättingen Pholiotina rugosa,
granatskivling Melanophyllum haematospermum med sina djupröda skivor, den
ganska spektakulära spärrfjällskivlingen
Echinoderma asperum, pärontråding
Inocybe fraudans och lilafotstråding
I. griseolillacina.

Dagens minsta skivlingar var boklövshätta Mycena capillaris och dvärglaxskivling Laccaria tortilis. Ullfotschampinjon
Agaricus lanipes (NT) och lysande
cinnoberspindling Cortinarius cinnabarinus (NT) var de enda rödlistade arterna
vi hittade och kornspindling C. cliduchus
den enda ädelspindlingen.
Invid en bokstubbe hittades rotfränskivling Hebeloma radicosum, lätt igenkänd
på sitt utseende och den säregna doften
av björnklister eller marcipan. Rotfränskivlingen växer från avfallshögar och
latriner efter mullvadar, sorkar och möss,
en s.k. ammoniaksvamp. Området bör
kunna bjuda på ytterligare många arter
en bättre säsong men dagens cirka 134
arter är inte dåligt.
Puggehatten 34:3–4 2021
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Borstbäcken 10 oktober 2020
TEXT & FOTO: Sigvard Svensson

Den här lördagen skulle vi besökt
Svampevennerne på Bornholm men planerna stäcktes av Covid-19. Som ersättning valde vi at ta en titt på Borstbäckens
nästan 3 km långa dalgång som från norr
skär vinkelrätt igenom lerskifferberggrundens sluttningszon mot Vombsjön.
Dalgången blev reservat 2009 till stor del
på grund av de rödlistade svamparna och
andra kryptogamer, som hittades här på
1990- och början av 2000-talet.
På den södra p-platsen samlades 23
entusiastiska deltagare i det gråmulna
höstvädret, både erfarna nördar och
nyare nyfikna. Det gråmulna vädret var
idealiskt för svampletande och det gynnsamma vädret den senaste tiden gav vissa
förhoppningar om en bra dag. På grund
av områdets storlek och varierande karaktär gick en grupp direkt norrut mot de
mellersta delarna och resten stannade i
den södra delen.
Vid återsamlingen kunde vi konstatera
att vi hade många arter att gå igenom
men inte så väldigt stor mängd av varje,
och de matsvampsintresserade fick inte
mycket till vinterförrådet. Men gul kantarell Cantharellus cibarius, några bleka
och rödgula taggsvampar Hydnum spp.,

Grönskål, Chlorociboria aeruginascens
på en gammal almlåga vid Borstbäcken.
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en del granblodriskor Lactarius deterrimus och några av rutsopparna i släktet
Xerocomellus hittades i alla fall. Till våra
dödligt giftiga arter hör lömsk flugsvamp
Amanita phalloides och gifthätting Galerina marginata som båda kunde visas upp.
Ett roligt fynd var transkräling Macrocystida cucumis med sin säregna doft som
liknats just vid tran (som ju naturligtvis
alla idag vet hur det luktar!) eller rå gurka. Gulmjölkig storskål Peziza succosa
växte på den gamla banvallen men var
inte lätt att se, men det var däremot en
samling vackert gröna grönskålar
Chlorociboria aeruginascens på en almlåga. Saffranshätta Mycena crocata med
sin saffransgula mjölksaft är alltid rolig
att se och stor lökbroskskivling Mycetinis
alliaceus med sin starka vitlöksdoft likaså. De små vita rynkad fingersvamp och
kamfingersvamp Clavulina rugosa och C.
cristata fanns här, en del fruktkroppar av
den senare parasiterad av fingersvampssvärta Helminthosphaeria clavariarum
som så småningom färgar den vita fruktkroppen svart!
De som gått längre norrut i dalgången
återvände med lite andra svampar som
igelkottaggsvamp Lycoperdon echinatum,
blek fingersvamp Ramaria pallida (NT),
fläckig saffranspindling Cortinarius
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alcalinophilus (VU), rödbrun bokvaxskivling Hygrophorus unicolor (NT), kortfotad kremla Russula curtipes (NT) och
vackert röda fagerkremlor R. lepida. Båda
grupperna hittade stor tratticka Picipes
badius (NT), en art som ökat tydligt de
senaste decennierna i likhet med sydlig
sotticka Ischnoderma resinosum (NT)
sannolikt gynnade av våra numera varmare vintrar.
Naturligtvis hittades ytterligare många
arter, totalt så här långt ca 140 arter och
många var nöjda nu och begav sig hemåt.
De sista sex bestämde sig för att ta en
snabb titt även på den nordligaste delen
av dalen. Här var det lite tätare mellan
fruktkropparna och vi kunde addera ytterligare ca 30 arter till dagens artlista.
Mest spektakulärt var återfyndet av
slöjröksvamp Lycoperdon mammiforme
(VU), som här har sin enda säkra förekomst i Skåne. Här sågs också fläckfingersvamp Ramaria sanguinea (VU),
den skira vit puderskivling Cystolepiota
seminuda, den lilla och bittra vitspindling Cortinarius barbatus, rävspindling
C. vulpinus (NT), svartfjällig fjällskivling
Lepiota felina och den vackert mörkbruna
rökriskan Lactarius romagnesii. Totalt fick
vi ihop 168 arter, varav nio rödlistade.

Äskebäskan 17 oktober 2020
TEXT: Sigvard Svensson

Vacker, men lite kylig senhöstlördag,
och återigen ett byte av exkursionsmål,
denna gången då undertecknad inte
lyckats få kontakt med markägarna till
Åsumsgården. Istället flyttade de 23 deltagarna till Äskebäskans gamla bokar i
den sandiga nordsluttningen vid Vombsjöns sydöstra hörn. Här finns många
ovanligt grova bokar omväxlande med
andra ädellövträd och i fuktstråken klibbal, olika videarter och ask och mängden
grov död ved är ganska stor. I ovankanten
av sluttningen tar den planterade tallskogen i Vombs fure vid och det resulterade
i fynd av en del arter bundna dit t.ex.
läcker riska Lactarius deliciosa, fläckhätta
Mycena zephirus, grönköttig spindling
Cortinarius malicorius, rödskivig kanelspindling, Cortinarius semisanguineus,
streckmusseron Tricholoma portentosumı,
kottetätskivling Baeospora myosura,
rabarbersvamp Chroogomphus rutilus,
grynsopp Suillus granulatus, blodkremla
Russula sanguinea och den klassiskt vinröda sillkremlan R. xerampelina s. str.
Äskebäskan ligger i samma branta landskap i Björka-/Åsumsåns dalgång som
den mycket artrika och starkt kalkpåverkade Ommabranten längre uppströms. I
Äskebäskan är dock tydlig kalkpåverkan
mindre men brantens rörliga markvatten
och flertal källor verkar ha en positiv
påverkan på en del arter som vi brukat
betrakta som kalkkrävande. Lokalen är
känd sedan länge för att hysa en lång rad
rödlistade arter, inte minst olika spind-

lingar och bland dagens fynd identifierade vi: cinnoberspindling Cortinarius
cinnabarinus (NT), citronspindling C.
citrinus (NT), blågrå spindling C. luhmannii (VU) och muskotspindling C.
phaeosmus (NT). Hela 15 kremlor hittades, bl.a. kortfotkremla R. curtipes (NT)
och tätskivig trattkremla R. chloroides.
Sopparna var inte så många, men
skivsopp Phylloporus pelletieri (EN) var
en ny bekantskap för många med sina
gula skivor istället för tydliga rör på
hattundersidan och bläcksopp P. pelletieri
som blir svartblå där den tummats på.
Flera intressanta och vackra trådingar
Inocybe spp. fick namn som lilafotstråding I. griseolilacina, blektråding I. sindonia och toppfjällig tråding I. squamata.
Några arter med parasitiskt levnadsätt
noterades, bl.a. röd larvklubba Cordyceps
militaris som parasiterar på fjärilslarver
och släktingen smal svampklubba Tolypocladium ophioglossoides som föredrar
hjorttryfflar Elaphomyces spp. Ett roligt
fynd gjordes nära sjöstranden i form av
pärlchampinjon Agaricus moelleri (DD),
en uppenbart kvävegynnad art som trots
det inte ses så ofta och i branten hittades
fransig jordstjärna Geastrum fimbriatum.
På olika boklågor hittades både björnoch rynkmussling Lentinellus ursinus
och L. vulpinus och på en annan stam
poppeltofsskivling Hemipholiota populnea
(NT). Totalt rapporterades 143 arter,
varav 8 rödlistade, in på Artportalen.
Puggehatten 34:3–4 2021
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Kära Puggehattar,
En av tjusningarna med svampjakt är att
man aldrig vet vad man kommer att hitta.
För att lära känna fler arter och inte minst
oss i styrelsen och andra svampentusiaster kan man med fördel följa med på våra
exkursioner runtom i Skåne.
Den 9 oktober åkte vi på matsvampsexkursion vid Övedskloster, ledd av Helena
Lindgren. Men i mitt minne har något
helt annat än matsvamp etsat sig fast.

FOTO: Gunilla R Burke

Lite besviken för att mina favoriter lyst
med sin frånvaro går jag ner för branten. Då säger Helena att den ska vara här
någonstans. ”Vilken då?”, undrar ni.
Helena säger att hon sett en igelkottstaggsvamp Hericium erinaceus (CR)
här ett år tidigare. Hon söker bland sina
bilder i telefonen. Vi tittar runt stigen,

men hittar inte svampen. Medan Helena
hjälper några exkursionsdeltagare går jag
vidare. Jag möter en annan av deltagarna,
Mats (förlåt om jag minns fel). Han har
en hund med sig. Vi byter några ord och
Mats ber mig följa med. “Kanske vet du
vad det är?” säger han.
Mats visar. Jag hojtar rakt ut: ”Helena,
här är den!” Först därefter finner jag mig
och berättar för Mats vad han hittat och
varför jag ropat så hejdlöst. Mats skrattar
roat åt vår iver medan Helena klappar
ömt sin igellkotttaggsvampsvän som i år
satt två fruktkroppar.
Till alla deltagare, trogna som nya, tack
för årets exkursioner. Vi ses snart där ute!
Gunilla R Burke

Styrelsen presenterar

Gunilla R Burke Jag växte upp utanför
Borås, med granskogen som lekplats på
ena hållet och bäcken på den andra. I
tonåren följde jag ibland med min pappa
på kantarelljakt. Efter flytten till Skåne
saknade jag skogen, men tänkte att här
inte fanns någon (fel förstås). En höstdag 2019 tog jag mig till Vomb. Jag föll.
Hårt. Och letade sedan i granskog efter
granskog med ringa framgång. Skulle jag
försöka mig på den skånska bokskogen
ändå? Ja, så fick det bli. Året därpå gick
jag en kurs för Helena Lindgren. Vi hade
en skrattfylld och lärorik helg – trots att
svampåret var magert. När det blev dags
för mitt första årsmöte hände det sig
som så att Helena nominerade mig till
Puggehattens styrelse på stående fot. Så
här är jag nu.
På dagarna arbetar jag som tonalitetsoch terminologiexpert på Axis Communications och på kvällarna går jag i höst
grundkursen i svampkunskap på Åsa
folkhögskola. Svamparna har ändrat mitt
liv. Och jag älskar det.

Therese Hellberg heter jag och kommer ursprungligen från Kristianstad. Jag
är uppvuxen med att allt utom kantareller
var superläskigt, men dessvärre hade mina
förfäder inga bra ställen att dela med sig
av. Trött på att komma hem tomhänt skaffade jag en rejäl svampbok och började
utforska på egen hand. Intresset fick nytt
liv när jag gick en nybörjarkurs för svampplockare och min lärare presenterade sig
som svampkonsulent. Då stod det klart:
svampkonsulent skulle jag bli! De senaste
åren har ägnats åt studier för att uppnå
målet. Att delta i Puggehattens exkursioner samt att vara medlem och sedermera moderator i Svamp-klapp har gett
kunskaperna god skjuts. Sedan 2020 är
jag färdig svampkonsulent och har dragit
igång min verksamhet med kurser och
svampvandringar. Tiden som inte ägnas åt
svamp arbetar jag som korsordsredaktör.
Fler presentationer av styrelsens
ledamöter kan du läsa i PH 1–3 2020 och
1–2 2021.
Puggehatten 34:3–4 2021
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Förteckning över
Skånes svampar

NYTT i Puggehattens
bibliotek

I många år har Puggehattens hedersmedlem och mångårige styrelseledamot Sven-Åke Hanson i Helsingborg
samlat på sig uppgifter om vilka
svamparter som förekommer i Skåne
och publicerar nu resultatet i form
av Förteckning över Skånes svampar.
Otaliga egna exkursioner och insamlingar bildar basen, kontroller av
litteraturuppgifter, herbariematerial och
rapporter från Puggehatten-arrangemang och många andra mykologers
skånska verksamhet har fyllt på. Sedan
förteckningen från år 2000 har antalet
taxa ökat med ca 80 %. En tålmodig och
envis kontroll av tillförlitligheten av
artbestämningar, aktuell taxonomi och
namngivning har slutligen gett den här
förteckningen som resultat.
Förteckningen omfattar även rost- och
sotsvampar samt imperfekta svampar
utan känt perfekt stadium. Däremot
ingår inte slemsvampar (myxomyceter).
Det är den hittills mest fullständiga, tillförlitliga och aktuella listan över Skånes
svampar.
Förteckningen från juni 2021 omfattar
ca 5 500 taxa.
Senaste versionen av förteckningen
hittar du på Puggehattens hemsida
www.puggehatten.se under LÄNKAR:
Skånsk förteckning.
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Volym 1 av Corticoid Fungi of Europe av
Karl-Henrik Larsson och Leif Ryvarden
innehåller inledning, nyckel till släkten
och beskrivningar av släkten och arter
från A till G. Ytterligare två volymer är
planerade för utgivning 2022. De tre
volymerna kommer att omfatta totalt cirka 850 arter, varav många med svartvita
teckningar av mikroskopiska karaktärer.
Puggehattens bibliotek har tidskrifter,
böcker och en del material för självstudier, till exempel PugBox. Styrelsen söker
någon som är särskilt intresserad av att
förvalta och förvara Puggehattens samling i framtiden. Om du är intresserad
eller har idéer är du välkommen att kontakta styrelsen genom Sigvard, se nedan.
Vill du låna något från biblioteket?
Kontakta Sigvard Svensson:
sigvard.svensson@biol.lu.se

Klarade du arttestet?
Här är de rätta svaren på
arttestet på sidan 6–7:
1 Knölchampinjon
Agaricus silvicola
2 Storkremla
Russula paludosa
3 Trattkantarell
Cantharellus tubaeformis
4 Narrkantarell
Hygrophoropsis aurantiaca
5 Stensopp
Boletus edulis
6 Kantarell
Cantharellus cibarius
7 Blek taggsvamp
Hydnum repandum
8 Gallsopp
Tylopilus felleus
9 Slemmurkling
Leotia lubrica
De tre oätliga/olämpliga arterna
är narrkantarell (4), gallsopp (8)
och slemmurkling (9).

Var är matrikeln?
Styrelsen har beslutat
att medlemsmatrikeln
tyvärr kommer att utgå
från och med 2021
på grund av GDPR.

https://www.asa.fhsk.se/Kurser/
Distanskurser

XXV Nordic
Mycological Congress
Kongressen har flyttats till 2022 och
kommer att hållas på traditionellt sätt
med exkursioner, labbarbete och kvällsföreläsningar – allt i trivsamt sällskap
och atmosfär.
Mer information kommer.
DATUM

mån. 26/9 – lör. 1/10 2022
Ankomst, öppningsmottagande och
socialt samkväm på måndagen, exkursioner tisdag–fredag, avresa lördag.
PLATS: Tyringe Kurhotell,

väster om Hässleholm

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig
till mejllistan för att hålla dig uppdaterad:
nmc21@puggehatten.se

Puggehatten 34:3–4 2021

43

Pleurocystidieceller på hjortskölding Pluteus cervinus. Cellerna har färgats med kongorött.
De hornlika utskotten har gett arten dess latinska artnamn. Troligen kommer dock det
svenska namnet hjortskölding av den hjortbruna hatten. FOTO: Tatiana Bulyonkova/Flickr
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Kallelse till årsmöte
Tid: lördagen den 12 februari 2022 kl. 11.00
Plats: ArkivCentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund
Välkommen till årsmöte i Puggehatten, Skånes mykologiska förening.
Obs! Mötet kan komma att hållas digitalt, vilket i så fall meddelas på
Facebook och hemsidan www.puggehatten.se. Anmäl dig senast den
8 februari om du vill ha fika genom att mejla till: info@puggehatten.se
Program
Inledning av ordföranden
Ärenden enligt stadgarna
Föredrag (preliminärt)
Dagordning
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 2023
13. Förslag till nya hedersmedlemmar.
14. Övriga ärenden.
Avtackning av avgående funktionärer.
Välkommen till vårt årsmöte!
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Program

Januari – maj 2022
Generell samlingstid på lördagar är kl. 10.00 och måndagar kl. 18.00.
Här kommer programmet för våren 2022. Vi hoppas på att kunna genomföra så
många exkursioner som möjligt, men ändringar kan ske med kort varsel. Som vanligt
finns den senaste informationen på www.puggehatten.se respektive Facebook ”Svamp
med Puggehatten”. Det går också att höra av sig till exkursionsansvariga för besked.
Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder. Observera att
det nu är extra viktigt att dagen före exkursion kontrollera föreningens webbplats och
Facebooksida eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Välkomna ut i svampmarkerna med oss!
Lördagen den 8 januari – Drakamöllans naturreservat.
Öppen grässandhed och ljunghed med små ädellövsdungar som har en hel del död ved.
Fatsvamp bör vi kunna hitta i gräsmarken och har vi tur även någon jordstjärna.
Samling: Maglehems kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.
Tisdagen den 18 januari och 1 februari – En kväll i herbariet. Se info nästa sida.
Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.
Lördagen den 26 februari – Vallåkraskogen.
Ädellövskog med tillgång på död ved vid Råån. Samling:Kvistofta kyrka kl. 10.00.
Ansvarig: Jan Svensson 070-887 25 23.
Lördagen den 19 mars – Hasslemölla.
Lövskogsstråk, kärr och betesmark längs Skogmöllebäcken som nyligen köpts av Lunds
kommun och planeras att bli ett framtida rekreationsområde. Vår exkursion hit hösten
2020 gav en del intressanta fynd men om områdets vårsvampar vet vi inget.
Samling: Veberöds kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.
Lördagen den 23 april – Gyaskogen, Stehag.
Friluftsområde med gammal bokskog och lundflora som besöktes i augusti 2021 med
intressanta fynd. Nu tar vi oss en titt på områdets vårsvampar. Samling: Stehagskolans
parkering kl. 10.00. Ansvarig: Anders Dahl 0709-36 66 63.
Lördagen den 21 maj – Trollskogen, Torna-Hällestad.
Vi uppmärksammar Biologiska Mångfaldens Dag lite i förväg genom ett besök i den så
kallade Trollskogen med sina säregna vresbokar. Det är i nordvästra delen av Prästaskogens
NR på gränsen till Gryteskogs NR. Dagen till ära kommer vi att titta också på annat än
svamp. Samling: Hällestads kyrka kl. 10.00. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.
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En kväll i herbariet
Alla som samlar svamp med avsikt att deponera insamlingarna
i något av våra herbarier vill ju att inlämnad svamp så snart som
möjligt ska bli tillgänglig och sökbar. Men att få in en oformlig torkad
svamp i ett mer eller mindre platt konvolut är en process som tar flera
dagar och du kan bara göra ett mindre antal kollekter per dag.
Sedan ska insamlingen registreras i museets databas, en etikett ska
skrivas ut och paras ihop med rätt konvolut och sedan sorteras in i
samlingen. Vidare ska eventuella bilder hanteras och kopplas rätt.
Ju längre du som insamlare kommit i den här processen, desto
fortare blir kollekten tillgänglig.
I kväll bekantar vi oss med hur det ser ut i herbariet och tittar på
hur den praktiska processen fungerar. Varmt välkommen!

Första tillfället

Tisdagen den 18 januari
Obligatorisk föranmälan senast den 13 januari till info@puggehatten.se, max
10 deltagare, ”först till kvarn”. Ange namn, epost och telefonummer och vilken
av kvällarna du vill anmäla dig till. Plats: ArkivCentrum Syd, Porfyrvägen 20.
Tid: 18:00 – ca 20:00. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.

Andra tillfället

Tisdagen den 1 februari
Obligatorisk föranmälan senast den 27 januari till info@puggehatten.se, max
10 deltagare, ”först till kvarn”. Ange namn, epost och telefonummer och vilken
av kvällarna du vill anmäla dig till. Plats: ArkivCentrum Syd, Porfyrvägen 20.
Tid: 18:00 – ca 20:00. Ansvarig: Sigvard Svensson 070-776 33 78.
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Svamphaiku
stadsnära skog
svampkorgen full
med skräp
oktoberfrost
lägger vantarna på
ett par ostronmusslingar
sniglarna
så snabba
till sopparna
vid en grav
ett par stolta
fjällskivlingar
långsynt golfspelare
missar greenen
med champinjonen

Birk Andersson

Study of mushrooms (1880) av Mary Vaux Walcott (1860–1940), akvarell på papper.
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