
 

Hans Andersson tog bilder bl a av murken lövträdslåga på marken med konstigt formad klibbticka och 
intressant svart dynsvamp 

 

SPÄRRFJÄLLSKIVLING FUNNEN I KLAMPENBORGS ÄDLA LUNDAR! 

27 september 2009 

 
Myko och Klampenborgsföreningen hade gemensam utflykt till de förvildade parkmiljöerna vid 
kommunala reservatet Klampenborg.  

Siw Muskos och Jan-Olof visade svampar i lundarna med ädellövskog. Kalkrika alnögångar 
genomkorsar halvön och skapar förutsättningar för spännande svampfynd. Flera stora grupper av 
den sydliga spärrfjällskivlingen (Lepiota aspera) växte i svarta mulljorden under alm, lönn och poppel. 
Vid tidigare besök har vi funnit bl a fransig jordstjärna (Geastrum fimbriatum) och den fina 
matsvampen vårmusseron (Calocybe gambosa). Gul sköldskivling (Pluteus leoninus) och en vacker 
ansamling av koralltaggsvamp (Hericium coralloides) på fallen låga av balsampoppel 

(Populus balsamifera) väckte allas förtjusning och fotograferades. På en jättegrov fallen poppel växte 
stora exemplar av platticka (Ganoderma applanatum). Ansamlingar av vinternagelskivlingar med helt 
vita hattar samlades för att torkas och deponeras i herbariet i Uppsala. Det handlar inte om den 
vanliga vinternagelskivlingen som är brun på hatten utan om en annan art med vita hattar. Rottryfflar 
noterades även och bestämdes preliminärt till gul rottryffel (Scleroderma citrinum). Även 
rottryfflarna torkades till herbariet i Uppsala. En vackert mörkgrön kragskivling bestämdes till blågrön 
kragskivling (Stropharia cyanea). Övriga svampfynd: klibbticka, gyttrad röksvamp, slingerticka, 
rättikmusseron, vargmjölk, fnöskticka, grönmussling, blodriska, mörkeggad blodhätta, borstticka, 
blek ostronmussling, stor alriska, röd flugsvamp, skogsriska, toppvaxing, skäggriska, vit vaxskivling, 
luthätta, fjällig tofsskivling. 



Vi fikade vid sittplatserna ute på ängen där vita, gula och röda vaxskivlingar syntes. 

Anders Fisk, ordförande i Klampenborgsföreningen, låste upp den gamla matkällaren. Där finns bord 
och stolar för möten och Anders tände ljus som spred stämningsfullt sken inne i källaren. 

Exkursionen avslutades med att Anders överlämnade till Jan-Olof och Siw nyskriven bok om 
sågverkssamhället på Klampenborg. Siw Muskos överlämnade i sin tur till Anders en stor platticka där 
några ord om dagens utflykt var nedskrivna på tickans porlaget. Alla var mycket nöjda med dagens 
utflykt och ville ha da capo nästa år. Vi finner nya spännande svamparter vid varje utflykt till 
Klampenborg och vi brukar även samtala om Klampenborgs spännande kulturhistoria och geologi. 

Hans Andersson tog bilder bl a av murken lövträdslåga på marken med konstigt formad klibbticka och 
intressant svart dynsvamp, se bild. 

Siw Muskos tog även många fina bilder av folk och svampar som hon kommer att visa vid mykos 
senhöstträff fredag 13 november dit man anmäler sig till Jeanette Södermark, 060-157636 eller till 
Jan-Olof Tedebrand, 060-563294. Höstträffen är en uppskattad avslutning på svampsäsongen. 

Jan-Olof   

    


