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Ledare: Håkan Lindström, Siv Norberg, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand. Jeanette
ledde genomgången av matsvampar, vi andra kompletterade lite grand och tittade igenom
deltagarnas korgar. Siv Norberg berättade om svampfärgning och visade färgsvampar
och svampfärgat ullgarn.
Väder: skönt ljummen augustikväll, 20 grader i luften
Antal deltagare: cirka 15
Svamptillgång på tiogradig skala: 4 (normalt i början av svampsäsongen)
Naturtyp: Mossiga gransluttningar mot Sättnaån på Sundsvallsåsen, även inslag av gråal och björk
och nordisk stormhatt vid ån. Platsens lokala namn ”Bruddalen” syftar på händelse under katolsk
medeltid. Då red brudpar hem från vigseln i gamla kyrkan vid Flata by. Bruden råkade fastna i en
gren, föll omkull, bröt nacken och dog. Vi tänker på bruden under svamputflykterna hit till Bruddalen.
Antal funna svamparter: 48
Funna matsvampar: Soppar dominerade: björksopp, brunsopp, granblodriska, gransillkremla,
karljohan, kärrsopp, pepparsopp, tegelsopp, sandsopp, smörsopp. Övriga matsvampar: blek
taggsvamp, citronslemskivling, grönkremla, fårticka, kantarell, vårtig röksvamp.
Övriga svampar: alskinn, barrbroskskivling, björkeldticka, björkspindelskivling, blek nagelskivling,
brun flugsvamp, fnöskticka, granfingersvamp, gulbandad spindling, gyllenspindling, föränderlig
tofsskivling, gallsopp, gullticka, laxskivling, luktmusseron, lökspindling, pepparriska, pluggskivling,

rodnande flugsvamp, rodnande fjällskivling, rodnande flugsvamp, rotslöjskivling, rökfingersvamp,
skinnticka, sköldskivling, sommartrattskivling, stor laxskivling, strecknagelskivling, styvskinn,
såpmusseron, sälgticka, umbraspindling.
Intressanta svampfynd: rökfingersvampar växte i mossigt grus i traktorvägen på åsen. Siv Norberg
fann den vackra gyllenspindlingen som Håkan Lindström satte namn på. Gyllenspindlingen indikerar
visst inslag av kalkrikt material här på grusåsen. Håkan satte även namn på rotslöjskivling, en
sällsynt skivling som hade vackra vita band nertill på foten och som växte i örtrik skog intill ån.
Rotslöjskivling finns beskriven i text och bild i Rymans bok ”Svampar”.
Övrigt: Bengt Larsson fann jättebalsaminer i strandvegetationen intill Sättnaån nära Lorentsfors
gamla tullkvarn. Det är oroväckande att den invasiva arten jättebalsamin nu även börjar etablera
sig i naturlig vegetation längs våra vattendrag. Skavfräken (skäfte) växte rikligt i slänterna.
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