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Ledare: Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand 

Väder: Ljuvligt ljum augustikväll med över 20 plusgrader, folk sommarklädda i kortärmat. 
Mycket hög luftfuktighet efter rikligt med regn senaste veckorna. Fuktighet + värme har 
börjat aktivera svampfloran även om det ännu bara är i början av svampsäsongen 

Antal deltagare: 47 

Antal funna svamparter: 65 

Svamptillgång på tiogradig skala: 6 

Upplagda och utlärda matsvampar: tegelsopp, björksopp, sandsopp, sammetssopp, 
smörsopp, brunsopp, karljohan, blek taggsvamp, rödgul taggsvamp, kantarell, trattkantarell, 
fårticka, grönkremla, vinkremla, tegelkremla, kantkremla, gransillkremla, mild gulkremla, 
vårtig röksvamp, sotvaxskivling (ej utlagd), rimskivling, citronslemskivling 

Övriga noterade svampar: sommartrattskivling, röd flugsvamp, rodnande flugsvamp, brun 
flugsvamp, svartringad flugsvamp, grå kamskivling, brun kamskivling, purpurfotad 
spindelskivling, bockspindelskivling, rödbandad spindelskivling, lila spindelskivling, 
myrspindling, umbrabrun spindelskivling, lökspindling, blodspindling, rödskivig 
kanelspindling, eldspindling, fjällmusseron, såpmusserron, tuvnagelskivling, 
nejlikbroskskivling, skogsriska, buktriska, skäggriska, pepparriska, lilariska, doftfriska, 
lakritsriska, sotriska, lackkremla, trattkremla, nässelkremla, spädkremla, brödticka, gullhorn, 
strecknagelskivling, klubbtrattskivling,  pluggskivling, stinkkremla, falsk kantarell, gallsopp, 
pepparsopp, luktmusseron 

Vanligaste arterna: tegelsopp, karljohan, tegelsopp, granblodriska, fårticka, grönkremla, 
rimskivling, brun flugsvamp 



Analys: Tack vare extremt gynnsamt svampväder så var hela skaran av populära matsvampar 
på väg upp ur marken. Vi ser ut att få verkligt fint karljohanår närmaste veckorna. Men det 
gäller att plocka unga fasta och hårda fruktkroppar. Karljohan blir fort förvuxen och angripen 
av parasitsvamp. Märkligt att en senhöstsvamp som trattkantarell visar sig redan nu. Den 
brukar annars dyka upp i älgjaktstider. Kantarell torde få ett toppår och tack vare regnen 
växa ymnigt i bergiga hällmarktallsskogar kring Sundsvall t ex på norra och södra 
stadsbergen. Men det förutsätter fortsatt blandning av sol och regn. Kallväder och blåst kan 
spoliera en bästa svampsäsong. De första färgsvamparna hade även kommit igång t ex 
blodspindling och rödskivig kanelspindling till glädje för den växande skara som färgar 
ullgarn med svamp. 

Mykos utflykter sker i samverkan med Svampfärgarsällskapet. 

Dagens fynd: En otroligt vacker, medelstor, blålila-syrenlila kremla hade samlats. Sparade 
den i kylskåpet. Håkan Lindström föreslog vid påseende 13/8 Russula azurea.En stor, kraftig 
gråbrun spindelskivling var Cortinarius durus det HL, en björkart på lite rikare mark. Vi fann 
den i Hjd 2006, se Hamrarapporten och Karl Soops kompendium. Den vackra sotriskan 
väckte allmän förtjusning. 


