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Samarrangemang med Svampfärgasällskapet och Naturskyddsföreningen 
Sundsvall-Ånge 

Antal deltagare: 15 (5 män och tio kvinnor) 

Ledare: Svampkonsulent Hans Andersson, svampfärgare Siv Norberg 

Biotop: Tallmo med gamla tallar och medelålders granar och björkar sydost 
Kvarsättsbäckens utlopp ur Mosjön. Koordinat i korsningen mot Gusturleden där vi hade 
samlingsplats: 
6923411/1564726 

Väder: Ljum augustikväll, torrt i markerna (rejäl rotblöta kom dagarna efter utflykten) 

Svamptillgång på tiogradig skala: 4 

Antal funna svamparter: 32 

  



Funna matsvampar: Hans hade pedagogisk genomgång av funna matsvampar: blek 
taggsvamp, gulkremla, kantarell, mjölskivling, pepparriska, riddarmusseron, rödgul 
taggsvamp, rävsopp, sandsopp, sillkremla, storkremla, trattkantarell, vårtig röksvamp, 
äggvaxskivling. 

Hans betonade att pepparriska har skarp smak och måste avkokas i rikligt med vatten under 
minst fem minuter. Vad gäller vårtig röksvamp så tar man bara hand om fasta fina exemplar 
som vid snitt har vitt fast kött. Äldre brödtickor får besk smak, så använd bara små, unga 
exemplar. Eller strunta helt i brödtickorna. 

Övriga svampfynd: blodspindling, brun kamskivling, dofttaggsvamp, dropptaggsvamp, 
gallmusseron, gulbrun spindling, klibbticka, lackkremla, laxskivling, mörkringad flugsvamp, 
rodnande flugsvamp, rödbandad spindling, rödskivig kanelspindling, skinnticka, svavelgul 
tofsskivling, svartriska, umbraspindling, örsopp. 

Vanligaste svampar: pepparriska dominerade helt på tallmon medan gulbrun spindling 
(Cortinarius limonius) växte i stora grupper i fuktigare granskog ner mot bäcken. Noter- 
bart att trattkantareller hittades redan nu, det är annars en senhöstsvamp. 

Intressant fynd: dofttaggsvamp (Hydnellum suaveolens) som är rödlistad, doftar lavendel, 
förr lades i linnéskåp i Medelpad och som växte med två olika mycel i medelålders gallrad 
granskog intill vägen halvvägs mellan Huljenvägen och Kvarsättsbäcken, koordinat: 
6923694/1565010. 

Svampfärgning: Siv Norberg visade blodspindling och andra funna svampar som  ger fina 
färger på ullgarn. En deltagare hade med sig gul taggsvamp och orange taggsvamp som även 
presenterades. Dessutom förevisade Siv vackra tröjor och halsdukar som var svampfärgade. 

Kärlväxter: Lena Almén fann blommande skogssallat i vägkanten nära bron över 
Kvarsättsbäcken. Grupper med knärot noterades flerstädes på tallmon. 

Övrigt: Hans Andersson berättade om ruskig mordhistoria vid Mosjötorpet i början av 1900-
talet då fosterson mördade båda sina fosterföräldrar. 

 

Text: Jan-Olof Tedebrand 

 


