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Inventeringsveckan 2000.
Nej faktiskt, det regnade inte hela sommaren och hösten år 2000. Mellan de
långa blötperioderna blev förhösten ganska torr. Den art- och individrikedom av
svampar som började utvecklas i juli - augusti kom av sig, så vecka 36 erbjöd
inte särskilt goda förutsättningar för artjakt. Men visst gjorde vi en del roliga
fynd, trots allt. Svampletare blir ju, som vi vet, nästan aldrig lottlösa.

Måndag 4/9. (Ingemar, Sven-Erik, Sören och Anders deltog)
Första anhalt: 500 m SV Rämshyttans station. Talldominerad barrskog ca 150 år
gammal. Liten mängd död ved.
Ganska artfattigt men några lite mera krävande eller hos oss ovanliga arter, bl a
Bankera fuligineoalba (talltaggsvamp), Clitocybe strigosa ( - ), 00047 AJ, och
Lactarius scrobiculatus (svavelriska).

Andra anhalt: Rämsholarna, ca en km N om Rämshyttans station. Tallskog i
kuperad terräng. Ett 15 ha stort bestånd med en ålder av 165 år, och det är ovan-
ligt på produktiv mark i Västerbergslagen. Som f.ö. i denna region liten mängd
död ved.

Här var det mera artrikt. Roliga fynd var Cortinarius leucophanes (grädd-
spindling), Phellodon niger (svart taggsvamp) och Tricholoma fucatum (rök-
musseron).

Tisdag 5/9. (Ingemar, Ricardo, Sören och Anders)
Nu valde vi det ständigt lockande Limberget, strax söder om Tuna-Hästberg.

Första delområdet: En variationsrik, grandominerad nyckelbiotop nedanför
östra sluttningen. Här finns  t o m partier med ganska mycket död ved i olika
åldrar. Andra delar är örtrika och hyser många ängssvampar. Vi gjorde vårt
första besök här 1997 och fann då mycket av intresse, bl a Dalarnas första och
hittills enda fynd av Mycena oregonensis (fagerhätta)

Den här gången hann vi bestämma 117 arter på ett par timmar, t ex de röd-
listade Asterodon ferruginosus (stjärntagging) och Phellinus nigrolimitatus
(gränsticka). I övrigt bl a Cortinarius violaceus (violspindling), Geastrum fimb-
riatum (fransad jordstjärna), Inocybe bongardii (dofttråding), Lactarius lignyo-
tus (sotriska), L. scrobiculatus (svavelriska), Leptoporus mollis (kötticka),
Limacella guttata (droppklibbskivling), Lyophyllum mephiticum (blek gråskiv-
ling) och Russula queletii (krusbärskremla). I örtrika gläntor hittade vi måhända
minnen från skogsbetesepoken i form av Hygrocybe conica (toppvaxing), H.



insipida (småvaxing), H. reidii (honungsvaxing), H. virginea (vitvaxing), Ento-
loma formosum ( - ), E. poliopus (ängsnopping) och E. serrulatum (naggnop-
ping).

Andra delområdet: Granskog vid gamla kalkbrott på bergets krön.
Två rödlistade arter, Cortinarius napus (rovspindling) och Phellinus nigrolimi-
tatus (gränsticka). Det roligaste fyndet beredde oss en del huvudbry, men den
gode cortinaristen Sören erinrade sig en art som Karl Soop skrivit om i Jord-
stjärnan 1/1996, Cortinarius latus Fr. Den har en skär lutreaktion, vilket vi tyd-
ligt noterade vid vår första undersökning på färskt material. Även sporutseende
och makroskopiska karaktärer stämmer väl med Karls beskrivning. Kollekten
finns i A.J:s herbarium (00054B AJ). Några andra arter som vi fann här var
Cortinarius cremeolaniger ( - ), C. venustus (skönfotad spindling), Geastrum
fimbriatum (fransad jordstjärna), Hygrophorus discoideus (diskvaxing), Lacta-
rius aquizonatus (blek fransriska), Limacella glioderma (brun klibbskivling),
Rhodocybe nitellina (brandrussling), Russula cyanoxantha (brokkremla) och R.
postiana (grön äggkremla).

Onsdag 6/9  (Sören och Anders)
Öster - sydöst om sjön Långhagen, norr om Tuna-Hästberg ligger ett större
skogsområde som delvis har höga beståndsåldrar med vissa naturvärden. Liksom
i övriga delar av Västerbergslagen är det smått om död ved. Skogen här impone-
rar alltså inte på dem som huvudsakligen värderar naturvärden utifrån
förekomsten av de exklusiva vedsvampar och lavar som kräver att rikligt med
död ved alltid funnits i den aktuella
miljön (samma personer har det av-
görande inflytandet på vilka regioner
som i framtiden ska få ett funktionellt
skogsskydd).

Förutom violettgrå tagellav, tretåig
hackspett och klösmärken av björn
hittade vi bl a de vedväxande
Asterodon ferruginosus (stjärntag-
ging, på granlåga), Pholiota hetero-
clita (lukttofsskivling, på död asp)
och Tyromyces chioneus (snövit
ticka, på asplåga). Av noterade
marksvampar nämner vi Bankera
fuligineoalba (talltaggsvamp), Cor-
dyceps ophioglossoides (smal svamp-
klubba), Cortinarius leucophanes
(gräddspindling), Lactarius resimus
(alabasterriska) och Phellodon niger
(svart taggsvamp).



Tordag 7/9  (Ingemar, Kent, Sören och Anders)
Längtan efter de klassiska markerna på Siljansringen blev oss för stark, så den
här dagen for vi norrut. Första stopp blev Styggforsen. Här uppsöker alltid
Sören sin fyndplats för Cortinarius pini (jämtlandsspindling). En vacker dag
fruktifierar den igen, och då kommer vi att genast hämta ackrediterade konfir-
matörer var de än befinner sig på jorden! Den här dagen visade sig varken C.
pini eller särskilt många andra spindlingar, men naturligtvis gjorde vi några
roliga fynd på en lokal som denna. En vacker Otidea-(haröra-) liknande sak,
men med fotdel och utan inskärning i skålen, vållade diskussioner om släkttill-
hörighet. Men den överlämnades till Ascomycetansvarige Ingemar. Han fann
dock ingen art i sin litteratur som stämde bra med den här kollekten. Svampen
vidarebefordrades sedan till prof. Nils Lundqvist, vilken snart återkom med
besked. Han hade själv aldrig sett arten, men var helt säker på bestämningen -
Otidea propinquata, tidigare bara funnen på några ställen i södra Sverige. Vi
tackar Nils Lundqvist för hjälpen!

Det andra fyndet
värt att nämna var en
Ramaria flava- (gul
fingersvamp-) liknan-
de fruktkropp som
togs omhand av under-
tecknad. Det var något
som inte stämde, lite
slankare i fotdelen och
mera asymetrisk. Vid
mikroskopering visade
sig sporerna vara släta
(gul fingersvamp har
vårtiga sporer). Den är
i vår artlista upp-
skriven som Ramaria cf. obtusissima. Utbredningen är så dåligt känd att ingen
angivelse finns i ”Ekologisk katalog…”

Mellan Styggforsen och Boda kyrka ligger en slåtteräng som ett gäng aktiva
medlemmar i Dalarnas Botaniska Sällskap (DABS) hävdar. Här fann vi två
exklusiviteter under inventeringen 1998, men under andra veckan 2000 var det
ingen ”högkonjunktur” för ängssvampar. Vi kunde den här gången bara notera
ett mindre antal av våra vanligaste vaxingar och noppingar som brukar vara
allmäna på den här typen av marker. Ingemar, med sitt stora intresse för Gas-
tero-, Asco- och Myxomyceter (buk-, sporsäcks- och slemsvampar), gör dock
fina fynd även när vi mera trångsynta amatörer kammar noll. Den här gången
hade han pillat loss några små kopparäggsvampar (Bovista tomentosa)stax utan-
för gärdesgården som omger ängen.



Lönnmarken.
I många år har vi talat om att besöka naturreservatet Lönnmarken ca fyra kilo-
meter ONO Boda kyrka. Nu blev det äntligen av. Det är ett till största delen
igenvuxet naturslåtterområde på kalkrik grund med ganska gammal sump- och
ängsgranskog med stort lövinslag (dock ingen lönn!). I en del av området på ett
torrare parti finns en slåtteräng (ca 1 ha) vilken undgått längre hävdavbrott sedan
hela Lönnmarken nyttjades som fodermark. Invid den här ängsytan växer många
stora gamla aspar, flera av dem med riklig påväxt av lunglav.

Reservatet ligger en dryg kilometer från bilväg. Promenadstigen går över ett
stycke typisk rättvikshed och genom en djupt nedskuren dalgång. Innan vi nått
fram till Lönnmarken hade vi redan noterat några mindre vanliga arter - Corti-
narius leucophanes (gräddspindling), C.odhinnii (glödspindling), Lactarius
musteus (tallriska) och Tricholoma fracticum (besk kastanjemusseron).

Ängsgranskogen, full av vissnade guckuskoplantor, hade alltför fuktig mark
för att hysa stor rikedom på marksvampar. Men runt socklar och på andra små
upphöjda partier samlade vi en del av intresse för oss, bl a Collybia prolixa
(sågnagelskivling), Cortinarius callochrous var. coniferarum (barrskogsfager-
spindling), C. cf prestigiosus ( - ) och, samma haröra som vi hittade vid Stygg-
forsen, Otidea propinquata  (Nils Lundqvist föreslår att arten får namnet
”skaftat haröra”. Vi instämmer!).

Slåtterängen inom reservatet kan nog under goda ”ängssvampår” hysa frukt-
kroppar av många krävande arter. Vid vårt besök detta halvdana år antecknade
vi fyra arter av släktet Hygrocybe (ängs- och hagvaxingar), tre av Entoloma
undersläkte Leptonia (noppingar), en av jordtungesläktet Geoglossum och en
vardera av fingersvampsläktena Clavaria och Clavulinopsis. Ingen av dessa är
dock rödlistad, men väl goda indikatorer på långvarigt god hävd.

Vi som pedantiskt slår Tures äng i Tuna-Hästberg, tyckte att slåttern av ängen
i Lönnmarken inte var särskilt prydligt utförd, men sannolikt är hävden här
ändock ändamålsenlig ur naturvårdssynpunkt.

Fredag 8/9  (Sören och Anders)
Vi började i Leksands kommun med två platser som alltid har något nytt att
erbjuda. Den första lokalen ligger i Sätra by och hade en vecka tidigare invente-
rats av Sören. Han hade då sett ”massor av jordtungor och fingersvampar”. Och
mycket riktigt - här fanns massor. De växte i kanterna av vad som föreföll vara
gamla vallar som numera tycks snaggas med någon typ av gräsklippare. Mar-
kerna som vi beträdde ligger i utkanterna av stora, gest spridda
sommarstugetomter.

Innan alla kollekter från de här platserna har mikroskoperats kan vi bokföra
tre arter av jordtungor (släktena Geoglossum och Trichoglossum) samt två arter
fingersvampar (sl. Clavaria och Ramariopsis). Sätra är känd för sina reliktbe-
stånd av hassel, och i närheten av buketter av den busken såg vi hasselriskan
(Lactarius pyrogalus). Ingen av arterna vi fann här är rödlistade.



Leksands finaste betesmarker finns i Fallsbjörken en knapp mil ONO om tät-
orten. När vi kom dit höll några djurhållare på att ta hem de sista kvigorna för
året. En av bönderna frågade vad vi höll på med. Vi inventerar svamp, fick han
till svar, varpå han replikerade, vi inventerar kvigor. Av hans min att döma an-
såg han sin verksamhet vara viktigare än vår. Och nog hade han rätt, för det är ju
tack vare betet här som markerna är så artrika. Men det var nog inte det han av-
såg! Hur som helst, de onyttiga lättingarna Sören och Anders knallade ut i det
pastorala landskapet utrustade med matsäcksryggsäckar, kameror och svamp-
korgar. (Både kvigor och karlar glodde storögt på oss, men ingen av dem gick
till anfall)  När vi försvunnit ur deras åsyn på de vidsträckta markerna, kunde vi
slappna av och krypande börja söka efter exklusiva fingersvampar och jord-
tungor.

I den fålla där vi leta-
de är vegetationen som
mest utmagrad och art-
rik. Här brukar hästar
beta, och hade nog gjort
så i år tills ett par dagar
före vårt besök. Marken
var som en mjukt kupe-
rad gulgrön sniljematta.

Den ideala tidpunkten
för svampletning hade
varit ytterligare några
dagar senare. Men man
kan inte få allt…Vi spa-
rade många kollekter av
svarta jordtungor. De vi-
sade sig samtliga vara
endera av de rödlistade
Trichoglossum walteri
(knubbig hårjordtunga) eller T. variabile (  -  ). Båda har senare blivit
konfirmerade av Johan Nitare. (Nya för Dalarna!)  Dessutom gjorde vi återfynd
för platsen av den likaledes rödlistade purpubrun jordtunga, Geoglossum
atropurpureum. Åtta icke rödlistade arter av vaxingar (sl.Hygrocybe) fann vi
också här.

Strax norr om Ornäs, utanför Borlänge, mellan järnvägen och riksväg 60,
finns några rester av gamla naturbetesmarker. Vi gjorde ett flyktigt besök här för
ca tio år sedan, och insåg då att markerna här är artrika. Under senare år har vi
flera gånger försökt återvända, men har då alltid mötts av varningsskyltar om
betande tjurar. I år hade djuren tagits hem tidigare, så vi kunde göra ett efter-
längtat återbesök som avslutning på inventeringsveckan



Här fann vi nu inte bara spännande arter, utan också en unik kulturskapad
naturmiljö (under restaurering?). I anslutning till den öppna betesmarken ligger
en ca tio ha stor ”hol” (=skogsklädd höjd omgiven av odlingslandskap). Den
ingår i betesfållan, och här har nog djuren betat under en lång följd av år. (Vi
måste kolla hävdhistorien!)  Vissa av de skogsområden i andra trakter som vi
ibland besöker har betats fram till slutet av 1940-talet, och där ser vi fortfarande
spår av samma betespåverkan som finns på den här holen vid Ornäs. Det ska bli
spännande att följa utvecklingen här!

Betesskogen var fattig på svamp vid vårt besök, men den öppna betesmarken
var mera art- och individrik. Här fann vi åtta arter av Hygrocybe (ängs- och hag-
vaxingar), bl a H. calciphila (  -  ), 00067AJ, som står upptagen i nya hotartslis-
tan, två fingersvampar av sl. Clavulinopsis (  -  ) och en nopping.

När tjurarna så tillåter kommer vi att göra återbesök här.

Några upphetsande fynd under säsongen 2000
och som inte redovisades i rapporten från inventeringsveckan

Clavulinopsis cf. cineroides (trubbfingersvamp)  Den påminner något om ängs-
fingersvamp, men är i regel större än denna och gråbeige i  färgtonen. Arterna
skiljer sig också i några mikroskopiska karaktärer. Rödlistad (NT).

Fyndplats: Gammal hackslogmark under restaurering på min tomt. Inom tio
meter växer också stornopping och olivjordtunga (rödbruna formen). Ej tidigare
påträffad i Dalarna. 00038AJ. Diabild.

Entoloma cf. weholtii ( - )  En liten brun nopping med tydligt nedtryckt hattmitt,
nedlöpande mycket ljusa lameller och vit, slät, nästan genomskinlig fot. I mikro-
skopet ser man att den har steril lamellegg med starkt uppsvällda, halklotformiga
cystider. Andra typiska karaktärer är söljor och små sporer.

Fyndplats: Bagghyttan, Grangärde sn. 2 km SV Tuna-Hästberg. Bland låga
örter på gammal gruvbacke/vändplan, kalkrik mark. Flera andra sällsynta ängs-
svampar växer här, bl a Entoloma turci (hagnopping), E. mougeotii (gråblå nop-
ping) och E. incanum (grönnopping). E. weholtii är inte upptagen i ”Ekologisk
katalog över storsvampar” som funnen i Sverige. Den finns i mitt herbarium
som 00010AJ och är dokumenterad med diabilder.

Entoloma cf. dichroum (pricknopping)  En mycket vacker nopping med filtad
brunlila hatt, karolinerblå grovt längstrådig fot och vita lameller. Den hör till
samma sektion bland leptonierna som E. weholtii och har liksom denna art söl-
jor. Rödlistad (NT).

Fyndet gjordes av Leila Wagner under Skogsriskans utflykt till skogen öster
om fågelmyravägen med ”Vassbos vänner”. Det var första gången som prick-
nopping påträffats i Dalarna. 00042AJ. Diabild.



Entoloma cf. sodale ( - )  Hatten är varmt brun och tydligt radiärstrimmig ända
till centrum även i torrt tillstånd. Fotens färg är ganska blekt blågrå-blåbrun.
Mikroskopiskt kännetecknas den av ganska stora sporer och mer eller mindre
uppsvällda cystider i lamelleggen. Fyra ”skogsriskor” fann den här svampen på
en artrik vägkant söder om Långmyren i Grangärde sn. Vi känner inte till något
tidigare dalafynd. 00008AJ. Diabild.

Geoglossum cf. simile (kärrjordtunga)  En av flera svarta arter av släktet. Den
karaktäriseras av att parafyserna är tätt septerade och i stor utsträckning har in-
snörning vid vart annat septa. Rödlistad (NT).

Fyndplats: 300 meter norr om raststugan vid Gillermarken, Grangärde sn. i
gammal rel fuktig körväg med väl utvecklad grässvål. Första fyndet i Dalarna.
00030AJ. Diabild.

Hygrocybe pratensis cf. var. pallida (blek ängsvaxing)  En smutsvit och delvis
isabellfärgad varietet av arten. Förutom den torra hattytan, den typiska färgen
och de oftast stora fruktkropparna har den en karaktäristisk färgreaktion hos
”köttsaften” med stark saltsyra. Ren cellulosa (filtrerpapper) genomfuktad med
droppar ur svampens ”kött” blir tydligt orange efter att stark syra droppats på.

Fyndplats: Välhävdad hackslog på min tomt i Tuna-Hästberg, St. Tuna sn. Vi
har påträffat arten en gång tidigare i vårt landskap. (Hans-Ollasgården i Boda).
00078AJ.

Jag har år 2000 funnit ytterligare några upphetsande arter som jag samlat kol-
lekter av tidigare - Entoloma cf.leochromus och  E. cf. anatinum. De är rödskiv-
lingar av undersläkte Leptonia. Ingen av dem lär vara funnen i Sverige tidigare.

Bland andra arter som står högt på min ”observationslista”, och som jag fann
under den senaste säsongen, finns en liten fingersvamp vilken inte är officiellt
registrerad för Dalarna - Clavaria cf. tenuipes. Jag hoppas att senare få åter-
komma med en rapport om de här arterna.

Fotnot: De fullständiga namnen på inventerarna är: Ingemar Andersson, Sven-
Erik Blom, Ricardo Bonett, Sören Gutén, Kent Sundstedt samt undertecknad.

”cf”mellan släkt och artnamn innebär i det här fallet att bestämningen inte är
konfirmerad, dvs godkänd. Hur detta ska gå till är, vad jag vet, inte formellt fast-
ställt. Därför nöjer jag mig numera med att dokumentera fynd av särskilt intresse
med mikroskoperingsanteckningar och diabilder. Jag sparar också kollekten i
mitt herbarium.


