
Verksamhetsberättelse 
för Linköpings svampklubb år 2015 

Svampklubben har under det gångna året liksom under tidigare år haft en omfattande verksamhet med 
framförallt många exkursioner och svamputställningar. Klubbens tradition med svampinformation och 
utställning på måndagar i Naturcentrum fortsatte vid 5 tillfällen under hösten. I direkt anslutning till dessa 
måndagstillfällen hade vi också en nybörjarkurs i svampkunskap.  
Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 129 stycken, men räknas också antalet 
familjemedlemmar in, blir medlemsantalet större, närmare 170 stycken. 

Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer 
har f o m årsmötet den 24 mars 2015 varit som följer: 
Styrelse: Monica Andersson, ordförande, Magnus Källberg, kassör, Mats Hafström, sekreterare, Johan 
Vestergren, vice ordförande, samt ledamöterna Annette Lundborg, Klärry Karlsson och Ulla Hodges. 
Revisorer: Maj Thulin och Sven Damne 
Revisorssuppleant: Mats Andersson  
Valberedning: Björn Ström (sammankallande) och Olle Ståhl 
Kontaktperson för Naturcentrum: Sune Pettersson 
Webbansvar: Magnus Källberg 
Nyhetsbrev: Magnus Källberg 
Redaktion för månadsnotisen: Lennart Gidholm och Magnus Källberg 
Sammanträden: Styrelsen har under 2015 haft sex protokollförda sammanträden: 2015-01-27,2015-03-31, 
2015-05-20, 2015-08-25, 2015-10-06, 2015-11-24 

Hemsida   
Svampklubben har sedan 1996 en egen hemsida på Internet, http://svampklubben.org, för bl.a. information 
om planerade aktiviteter och med länkar till andra intressanta svampsidor och svampföreningar. Hemsidan 
ligger på det danska webbhotellet one.com. Tillgängligheten förefaller att ha varit god och sidan är välbesökt, 
särskilt under hösten.  
Sidan innehåller också sedan oktober 2001 en ”Månadsnotis” där smått och gott från svampfronten införs. 
Det finns ett register över alla publicerade notiser och det uppdateras löpande. Rubrikerna för 
månadsnotiserna har under 2015 varit Styrelsens nyårshälsning, Så mycket svamp, och ändå inte...(Suillus 
bovinus), Två borstiga skinn, Som svampar ur jorden…notis nummer 150!,En grann fuling (rödfotad 
stinksvamp), En av svamparna vid Ängelska kanalen (platticka),Den enda svampen i Storskoven (rodnande 
flugsvamp),En skön sopp, Bruna musseroner, En gyllene skivling, Svamprecept december 2015. Artiklarna har 
skrivits av Magnus Källberg och Lennart Gidholm.  
Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Cirka 170 personer 
prenumererar på nyhetsbrevet. 

Bibliotek och informationsmaterial 
Svampklubben har ett eget bibliotek, som är placerat i ett alldeles för litet skåp på Naturcentrum. En 
förteckning över vilka böcker, som finns i biblioteket återfinns på hemsidan. Lån från biblioteket görs enklast 
genom att man kontaktar Magnus Källberg, tel. 013 – 10 56 64 eller via e-post magnus_k@svampklubben.org.  
Informationsblad om svampklubben och aktuellt program finns också tillgängligt på Naturcentrum. 

Samarbete 
Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med Naturcentrum i 
Trädgårdsföreningen. Ett högst påtagligt uttryck för detta samarbete är de två årliga, digra programutskicken 
från Naturcentrum. Via Naturcentrum har ett antal svampfrågor vidarebefordrats till Svampklubben, 
framförallt frågor kring bestämning av olika svampar. Man hänvisar då oftast till våra måndagsträffar, dit 
människor kan komma med sina svampar och få dem artbestämda. Styrelsemedlemmar har också deltagit i 
informations- och samverkansträffar kring natur- och miljöfrågor, som kommunen hållit i. 
Samarbete sker även med svampklubben ”Boletus” i Norrköping och datum för deras träffar publiceras i 
förhand på hemsidan. En kort presentation av ”Boletus” verksamhet finns som månadsnotis för mars 2002. 

http://svampklubben.org/
mailto:magnus_k@svampklubben.org


Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Linköping och Studiefrämjandet genomförs årligen en kurs om 
signalarter, huvudsakligen under september månad. 
Via styrelsemedlemmar har klubben också kontakt med ”Sveriges Svampkonsulenters Riksförbund” och 
”Sveriges Mykologiska Förening” . 

Aktiviteter 2015 

Onsdag 4 februari - Fascinerande SKINNSVAMPAR 
Gunilla Hederås, amatörmykolog, inventerare och under lång tid aktiv inom Sveriges Mykologiska Förening och 
den lokala naturskyddsföreningen i Helsingborg berättade om olika skinnsvampar och deras spännande liv 
bland träd, pinnar och löv. Skinnsvamparna växer just som ett skinn på sitt underlag. Många av dem är vita och 
ser för ögat precis likadana ut, men i mikroskopet öppnar sig en ny värld. Skinnsvamparna är en mycket 
heterogen grupp och har släktingar i många mer svamplika storsvampsgrupper som exempelvis soppar och 
skivlingar. 
 

Tisdag 24 mars - ÅRSMÖTE  
Svampklubbens årsmöte var som vanligt ganska välbesökt, ett 20-tal medlemmar hade kommit för att 
bestämma över Svampklubbens kommande verksamhet. Ekonomin var förd i god ordning och revisorerna 
tillstyrkte att styrelsen beviljades ansvarsfrihet, vilket årsmötet biföll.  
Som ordförande på ett år omvaldes Monica Andersson, och som styrelseledamöter på 2 år omvaldes Ulla 
Hodges, Klärry Karlsson och Annette Lundborg. Som revisorer valdes Sven Damne och Maj Thulin med Mats 
Andersson som revisorssuppleant och till valberedningen valdes Björn Ström och Olle Ståhl. Det beslutades 
också att medlemsavgiften skulle vara oförändrad för 2014, d.v.s. 100 kr per familj. 
Efter årsmötesförhandlingarna visade Magnus Källberg en bildkavalkad med svampklubbens månadsnotiser, 
som har funnits på nätet sedan hösten 2001. Antalet notiser passerade under året 150 stycken och behandlar 
diverse svamprelaterade ämnen. Föredraget finns på hemsidan: 
http://svampklubben.org/2015/Svampklubbens_manadsnotiser_foredrag_2015-03-24.pdf 

 

Söndag 26 april – VEDSVAMPAR – vad är det? 
En litet annorlunda svampexkursion eftersom vi var ute för att endast titta på alla de olika arter av tickor och 
skinn som kan finnas på träd, stubbar, rötter och pinnar. Vi vandrade runt motionsspåret i Sturefors och på 
den korta sträckan upptäckte vi mer än 30 olika arter t ex flera rödlistade som blekticka, ekticka, tallticka och 
rutskinn.  
Lördag 30 maj - VÅRMUSSERONUTFLYKT – Kom med och leta vårens läckerheter! 
Det kom ganska många till vårmusseronutflykten trots det mycket blöta vädret. Vi begav oss ner till Slöjdgatan, 
och trots att det varit byggarbetsplats ett tag, hittade vi gott om musseroner. De var fortfarande av god 
kvalitet och svalkan på nätterna hade gjort att de var mycket litet larvangripna. Alla var nöjda, men efter det 
blöta sökandet var ingen sugen på att utforska fler svamplokaler. 

Start måndag 17 augusti - SIGNALARTSCIRKEL i samarbete med Linköpings 
Naturskyddsförening och Studiefrämjandet 
Många svampar har visat sig vara bra indikatorer, s.k. signalarter, på värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. 
Studiecirkeln är framför allt inriktad på marksvampar i skogen. Vissa skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk, hittar 
man bäst genom att studera marksvamparna. Vi besökte intressanta miljöer i Linköpings närhet och samlades 
sedan, oftast på Naturcentrum, för att gå igenom och titta närmare på fynden. Ansvariga för cirkeln var Björn 
Ström och Magnus Källberg. 

Onsdag 2 september Kärna mosse 
Torsdag 10 september Hellgrenshagen i Malmslätt 
Torsdag 17 september Lilla Aska 
Onsdag 23 september Tinnerö eklandskap vid Fröberget och Humpen 
Söndag 11 oktober  Omberg, flera lokaler 
Torsdag 5 november Naturcentrum - uppföljning av cirkeln med genomgång av artlistan. 
 
Artlistan upptog 200 olika arter av vilka 24 var signalarter och 10 var rödlistade. Fynden rapporteras även till 
Artportalen och ökar på detta sätt kunskapen om Östergötlands svampflora. 
För övrigt så lär vi oss under cirkeln nya svamparter och har en mycket trevlig gemenskap. 

http://svampklubben.org/2015/Svampklubbens_manadsnotiser_foredrag_2015-03-24.pdf


 

Fredag 21 augusti - SKYMNINGSDJUR I EKLANDSKAPET 
Svampklubben ställde upp vid Fröberget med ett svampbord med den svamp som fanns i markerna just då. 
Det var inget överdåd av svampar, men besökarna lyssnade intresserat till vad Johan Vestergren och Magnus 
Källberg kunde berätta. Kvällens besökare, som kommit dit trots konkurrens från Linköpings stadsfest, kunde 
också följa med på olika guidningar och uppleva fladdermöss, nattfjärilar, skalbaggar och kvällens alla mystiska 
läten. Man kunde också köpa sig en saftig nygrillad naturbetesburgare och fika. 

Start måndag 24 augusti - SVAMPUTSTÄLLNINGAR på Naturcentrum 
Under fem måndagar mellan 24 augusti och 21 september, hölls svampklubbens traditionella 
svampinformationer/utställningar med svampar plockade på helgen och dit besökarna även kan komma med 
sina egna svampar och få hjälp med artbestämningen. Hösten var torr i trakterna runt Linköping och det var 
ganska få svampar i skogarna men ändå ganska många besökare från allmänheten. Medianvärdet av antalet 
arter som låg utlagda med namn vid de fem tillfällena var 61 stycken. Det var det lägsta antalet sedan 
statistikens början hösten 2009, t.o.m. lägre än 2014, men vid sista tillfället var artantalet cirka 90, vilket är 
bland det högsta antalet vi brukar ha och den gången var det också ovanligt många besökare. Vi drog 
slutsatsen att vi till kommande år borde starta skjuta på utställningarna åtminstone en vecka så att folk hinner 
bli medvetna om att svamphösten har kommit. 

Start måndag 24 augusti för NYBÖRJARKURSEN - Lär dig nya svamparter! 
Under 5 måndagar i direkt anslutning till svampinformationen på Naturcentrum höll Monica Andersson en 
studiekurs för svampnybörjare. Också här spelade säkert svamptorkan i markerna in. Gruppen var liten men 
deltagarna desto mer entusiastiska.  
Varje kväll hade sitt tema, dvs. en grupp svampar, som vi gick igenom teoretiskt men också kunde studera 
närmare genom att titta, lukta och känna på de exemplar, som kommit in tidigare under dagen. Fanns det litet 
speciella svampar på utställningen så tittade vi naturligtvis på dem också. Vi startade även varje träff med en 
kort repetition av vad vi gått igenom vid föregående tillfälle. 

 Onsdag 26 augusti - SVAMPUTFLYKT 
Höstens första svamputflykt gick till Vidingsjöskogen. Som de flesta år kom det många deltagare och det fanns 
en del olika arter att hitta i markerna. Gemensam genomgång efteråt. 

Tisdag 1 september – SVAMPUTFLYKT 
Den här gången begav vi oss till barr- och blandskogen innanför Röda bron i Tinnerö. Duggregnet dämpade 
inte entusiasmen hos den skara som kommit, och i en timme plockade vi ihop en stor mängd olika svampar 
som vi sedan kunde gå igenom tillsammans. 

Lördag 5 september - NATURCENTRUMS SKÖRDEFEST 

Skördefesten 2015 var ett mindre arrangemang än 
tidigare år och ägde rum inne i köksträdgården. 
Svampklubben deltog med två bord med svampar 
ungefär som vid tidigare skördefester, längst till höger 
på bilden. Antalet besökare var ganska stort trots 
festens mindre format. Vädret var skapligt, men när 
det var dags att packa ihop öppnade sig himlen och 
man fick söka skydd under marknadsbordens tak tills 
det värsta regnat över. 

 
Söndag 6 september - SVAMPENS DAG 
”Svampens Dag”, första söndagen i september, är ett nordiskt arrangemang, som också Linköpings 
svampklubb vill delta i. En stor grupp deltagare intog svampmarkerna i Ullstämmaskogen. Svamptillgången var 
inte så artrik, men de svampar som hittades gick vi igenom. På murikkan tillagades en svamprätt, som alla fick 
möjlighet att provsmaka.  
 

  



Tisdag 15 september – SVAMPUTFLYKT 
Utflykten utgick från Fröbergets parkering och sedan gick vi över vägen till skogen på västsidan av 
Vidingsjöområdet. Många hade kommit till utflykten och även om svamptillgången inte var den allra bästa 
fanns det mycket att prata om tills mörkret blev alltför påtagligt. Den sällsynta gyllensoppen, Aureoboletus 
gentilis, uppmärksammades särskilt för sina lysande gula rör. 

Onsdag 16 och söndag 20 september - Utflykter i samarbete med Linköpings kommun 
Tre av utflykterna i kommunens guideprogram 2015 gick till Rydskogen och Ullstämmaskogen och hade 12, 24 
och 34 deltagare. Guider var Ulla Hodges och Magnus Källberg. På utflykten särskilt avpassad för barn, den 
med 34 deltagare, guidade även Mats Hafström. Som alltid när många plockar blir det en hel del svamp till 
genomgången. På barnutflykten fick varje familj på slutet en egen genomgång av sina fynd och barnens 
intresse var stort och några imponerade med sina kunskaper. 

Lördag 26 september - SVAMPUTFLYKT – sena höstsvampar I 
Utflykten hölls vid motionsspåret i Linghem. I motsats till föregående år kom det bara två personer till 
utflykten, så antalet svampkunniga guider översteg med råge antalet besökare. Svampsäsongen hade hämtat 
sig som en följd av den senaste tidens kraftiga regnväder och på många ställen i skogen hade antalet 
fruktkroppar exploderat. För våra besökare var rödgul trumpetsvamp en ny bekantskap som de även fick med 
sig lite hem av. För den mer mykologiskt intresserade var kanske ”bitter skäggmusseron” en ny bekantskap. 
Den växte i stora mängder på minst ett ställe i granskogen. Läs mer om den i svampklubbens månadsnotis för 
oktober (www.svampklubben.org/okt2015.html). 

Söndag 5 oktober SVAMPUTFLYKT – sena höstsvampar II 
Vi for ut till motionsområdet i Olstorp utanför Ljungsbro. Hit var uppslutningen mycket större än till Linghem. I 
Olstorp finns olika naturtyper och det går att finna många olika svampar. Trots att en del av skogen fällts, 
hittade vi många olika arter. Allra roligast var kanske att finna ett långt stråk av fräscha, pampiga 
gyllenskivlingar! Deltagarna hade dessutom en skön stund i solen med svampgenomgång och fika! 

Torsdag 19 november – MEDLEMSKVÄLL 
En kväll för att ha trevligt tillsammans. Magnus visade bilder från höstens svampträffar och alla spännande 
fynd och Monica visade bilder från Sveriges Mykologiska Förenings svampvecka i Hemavan. Där fanns dåligt 
med svamp, men fjällvyerna var desto vackrare. Vi smorde också kråset med härlig svampsoppa, svamppaj och 
en rätt på vårmusseroner. 

 

Och så till slut hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2016! 

För styrelsen 31 december 2015  
Monica Andersson, ordförande  
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