Verksamhetsberättelse
för Linköpings svampklubb år 2018
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 sex tillfällen under hösten. I direkt anslutning till
dessa måndagstillfällen hade vi också en nybörjarkurs i svampkunskap.
Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 112 stycken, men räknas också antalet
familjemedlemmar in blir medlemsantalet större, cirka 150 stycken.
Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer har fr.o.m. årsmötet den 20 mars 2018 varit:
Styrelse: Monica Andersson, ordförande, Magnus Källberg, kassör, Ulla Hodges, sekreterare, Johan
Vestergren, vice ordförande, samt ledamöterna Annette Lundborg och Klärry Karlsson.
Revisorer: Maj Thulin och Sven Damne och revisorssuppleant: Mats Andersson
Valberedning: Björn Ström
Kontaktperson för Naturcentrum: Sune Pettersson
Webbansvar och nyhetsbrev: Magnus Källberg
Redaktion för månadsnotisen: Lennart Gidholm och Magnus Källberg
Sammanträden: Styrelsen har under 2018 haft fem protokollförda sammanträden: 2018-02-06, 2018-0515, 2018-06-13, 2018-08-20, 2018-10-23.
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.
Sidan innehåller sedan oktober 2001 också en "Månadsnotis" med smått och gott från svampfronten.
Det finns ett register över alla publicerade notiser som uppdateras löpande. Rubrikerna har under 2018
varit Styrelsens nyårshälsning, Ett bra år för panterflugsvamp, En av de allra godaste matsvamparna
(svart trumpetsvamp), En färgklick i svampskogen (gullhorn m.fl.), En högst bedårande svamp (örtaggsvamp), Är det en svamp, en växt eller ett djur? (sotägg), En litet lurig kremla (pepparkremla), Sveriges
fulaste svamp? (pluggskivling), Den vackraste kantarellsvampen? (rödgul trumpetsvamp), Två ljuvligt
doftande riskor (kokosriska), Svamprecept december 2018. Artiklarna har skrivits av Magnus Källberg.
Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Närmare 200 personer
prenumererar på nyhetsbrevet.
På hemsidan finns Linköpings svampklubbs policy vad gäller hantering av medlemsregister och
personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Upplysning till medlemmarna gick ut via
en not på höstterminens programutskick.
Bibliotek och informationsmaterial
Svampklubben har ett eget bibliotek, som är placerat 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. 070-937 13 62 eller via e-post magnus@svampklubben.org.
Stereolupp
Svampklubbens stereolupp, inköpt 2017 och som f.n. förvaras hos Magnus Källberg demonstrerades
för styrelsen på styrelsemötet 13 juni och visades även för medlemmarna vid årsmötet.
Samarbete
Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med Linköpings
Naturcentrum i Trädgårdsföreningen. Ett högst påtagligt uttryck för detta samarbete är de två årliga,
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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 kommunens informations- och samverkansträffar samt varit
remissinstans kring natur- och miljöfrågor och t.ex. lämnat synpunkter på skötselplanerna för
naturreservaten Tinnerö, Viggeby och Ullstämmaskogen samt på Handlingsplan för naturvårdsarbetet i
Linköpings kommun 2018-2022.
Samarbete sker även med svampklubben Boletus i Norrköping. Datum för deras träffar publiceras i
förhand på hemsidan. En kort presentation av Boletus finns som månadsnotis för mars 2002.
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Linköping och Studiefrämjandet genomförs årligen en cirkel
om signalarter, huvudsakligen under september månad.
Via styrelsemedlemmar har klubben också kontakt med Sveriges Svampkonsulenters Riksförbund och
Sveriges Mykologiska Förening.
Tisdagen 13 februari - Några glimtar från mykologiveckan på Öland
Mykologiveckan 2017 ägnades åt norra delen av Öland med förläggning i Löttorp. Monica Andersson
visade bilder från veckan och på några av de många svampar som hittades. En bra svamphöst som 2017
är Öland ett riktigt svampeldorado! Särskilt kul var det första svenska fyndet av en sopp med mycket
karakteristiskt utseende, Aureoboletus projectellus, som är en misstänkt invasiv art. Ett annat fint fynd
var den vackra och sällsynta luddnagelskivlingen.
Lördag 10 mars och lördag 7 april - Bombmurkelutflykt
Våren lät vänta på sig och vid det första datumet vi valt var det mycket snö kvar i skogen. Turligt nog var
vi ändå på plats och kunde visa en förhoppningsfull besökare var bombmurklorna brukar finnas. Fyra
veckor senare kom det dussintalet besökare, bl.a. fyra personer från svampföreningen Häxringen i
Västergötland. Trots noggrant letande fann vi bara en enda kvaddad bombmurkla. Rapport på hemsidan.
Tisdag 20 mars - Årsmöte och Svamp i mat och medicin
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna (styrelse, se första sidan) pratade Annette Lundborg och
Ulla Hodges om svamp i mat och medicin både historiskt och i mer aktuell forskning. Det hela avslutades
med svampfika och provsmakning av två svampostar smaksatta med örtkryddor. Svampostarna var
smaksatta med dill, persilja respektive gräslök, sammanlagt alltså sex olika små läckerbitar.
Söndag 20 maj - VÅRMUSSERONUTFLYKT
Det brukar vara svårt att pricka in datum för vårmusseronerna, men i år
genomfördes utflykten enligt planerna. Vid rekande någon dag innan hittades det
vårmusseroner, om än rätt små, på flera av våra mer eller mindre säkra ställen.
Tretton deltagare hittade en hel del vårmusseroner i den fina ringen vid
Garnisonsmuseet (bilden) och på de stora gräsmattorna vid Åleryds sjukhem.
Start måndag 20 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 på Naturcentrum för att gå igenom och titta närmare på
fynden. Ansvariga för cirkeln var Björn Ström och Magnus Källberg. Antalet deltagare varierade vid
utflykterna, men totalt hade cirka 20 personer engagerat sig i cirkeln.
Utflyktsmålen under hösten var Kärna mosse, Vallaskogen (södra delen av reservatet), Tinnerö, Vidingsjö
och Motala ströms ravin. Avslutning med genomgång av artlistan, som upptog 164 olika arter av vilka 8
var signalarter och 5 var rödlistade, gjordes på Naturcentrum. Fynden rapporteras även till Artportalen
och ökar på detta sätt kunskapen om Östergötlands svampflora.
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Start måndag 27 augusti - SVAMPUTSTÄLLNINGAR på Naturcentrum
Under sex måndagar mellan 27 augusti och 1 oktober, 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. Sommaren hade varit extremt varm och torr,
men så småningom kom regnet även här och åtminstone de tidiga svamparna som soppar och kremlor
kom i stora mängder! Musseroner och särskilt spindelskivlingar var det dock betydligt mindre av.
Medianvärdet av antalet arter som låg utlagda med namn vid de sex tillfällena var 77 stycken, vilket var
något mer än snittet sedan statistikens början hösten 2009. Som mest hade vi 101 arter utlagda med
namn. Vid annonseringen i Correns Idagspalt fanns aktiviteten under rubriken Utställningar tillsammans
med andra utställningar och blev därmed lite mer anonym än vi önskade.
Start måndag 27 augusti - Lär dig känna igen svamparna! NYBÖRJARKURS
Under fem träffar har vi diskuterat och tittat på diverse matsvampar, giftsvampar och förväxlingssvampar
eller svampar som bara sett spännande ut. Varje kväll hade ett tema, men detta kunde vi inte strikt hålla
oss till pga. den långvariga torkan under sommaren och hösten, som gav ett väldigt begränsat utbud på
måndagarnas utställningsbord, utan vi fick göra diverse utvikningar beroende på vad som fanns att tillgå.
Deltagarna var också ute under veckorna och letade efter de svampar som vi gått igenom.
Lördag 1 september - SVAMPUTSTÄLLNING - Svampens dag
Årets firande av Svampens dag blev till två dagars firande, på
lördagen en svamputställning inne på ICA Signalen i Ekholmens
centrum. Monica Andersson, Magnus Källberg och Laila
Vestergren pratade svamp med många besökare medan andra
hastade förbi stressade av att hinna handla. Vi hade ganska gott
om svamp, inte minst därför att Ulla Hodges och Magnus dagen
innan hade tagit en tur ner till Eric och Vuokko Svenssons
skogar nära Slätmon där det fanns betydligt mer svamp än runt
Linköping. På bilden Laila och Monica.
Söndag 2 september - SVAMPUTFLYKT - Svampens dag
På söndagen var det en traditionell svamputflykt till Ullstämmaskogens naturreservat. Antalet besökare
var ett drygt dussin, men svamptillgången var ganska begränsad. Fast när många plockar brukar man
alltid tillsammans hitta en hel del svamp, så utflyktsledaren Magnus Källberg fick tillräckligt mycket
svamp att prata om.
Onsdag 5 september - Svamputflykt i Tinnerö
En lite mulen dag vid klockan 18:00 samlades vi vid Röda bron. Det kom sju-åtta stycken glada svampplockare för att lära sig mer svamp och vi var också fyra-fem från svampklubben där Johan Vestergren
sedan höll kvällens genomgång. Det var bra med svamp i skogen med en hyfsad variation, gott om sopp
och lite svamp från andra matsvampsläkten också. Alla fick med sig god matsvamp hem.
Tisdag 11 och söndag 16 september - Utflykter i samarbete med Linköpings kommun
Tre av utflykterna i kommunens guideprogram 2018 gick till Rydskogen och Ullstämmaskogen och hade
25, 30 resp. 36 deltagare. Guider var Ulla Hodges och Magnus Källberg och på barnutflykten i Ullstämma
även Mats Hafström. En någorlunda skaplig svamphöst som denna blir det många besökare. Vid utflykten i Rydskogen hängde regnet i luften, men intresset var ändå stort med många studenter och yngre
deltagare. Genomgången fick delvis hållas på engelska för de utländska studenterna. På barnutflykten i
Ullstämma med 36 deltagare fick varje familj på slutet en egen genomgång av sina fynd.
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Lördag 15 september - NATURCENTRUMS SKÖRDEFEST
Skördefesten ägde rum på gräsmattan mellan Naturcentrum och Belvederen. Vi
ställde upp med två svampbord och fyra funktionärer. Antalet utställare var lite
mindre än vid många tidigare skördefester, men besökarna bjöds även på föredrag,
lite för hög musik och en "Food truck" med vegetariskt utbud. På bilden Johan
Vestergren beredd att svara på besökarnas frågor om svamp.
Onsdag 19 september - Svamputflykt i Slaka
Vi träffades i Slaka vid Lilla Aska griftegård. Det var 10-15 förväntningsfulla svampplockare som kom och
vi var fyra från svampklubben. Skogen bestod mest av trevlig tallskog, med gott om sopp, fast det såg
torrt ut på ytan. Även om det mest plockades sopp så fanns det en bra artrikedom så vi kunde visa de
olika matsvampsgrupperna. Alla åkte glada hem med lite god svamp i sina korgar och kassar.
Fredag 28 september - Svamputställning på ICA Signalen i Ekholmens centrum
Eftersom svamputställningen på Svampens dag blev så lyckad hörde ICA Signalen av sig och undrade om
vi ville göra om arrangemanget en fredagseftermiddag. Butiken hade laddat upp med mycket kantareller
och Monica Andersson, Ulla Hodges, Magnus Källberg och Annette Lundborg stod för svamputställningen ungefär som på Svampens dag.
Söndag 30 september - SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar I
Turen gick till Hellgrenshagen i Malmslätt. Antalet deltagare var tämligen stort, cirka 25 stycken och
Monica Andersson och Ulla Hodges gjorde genomgången av ganska mycket svamp i två olika grupper.
Söndag 14 oktober - SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II
Årets sista svamputflykt gick till Ullstämmaskogen och lockade många deltagare, bl.a.
fem studenter. Även Correns Johnny Gustavsson var med på utflykten och gjorde ett
fint reportage med bilder och en video på Correns hemsida, när han följde med Ulla
Hodges och några till ut i skogen. Svamptillgången var tämligen god och Ulla och Monica Andersson hade en hel del svamp att prata om till genomgången. På bilden funderar Ulla runt två biskopsmössor med väldigt olika färg.
Här är länken till reportaget på Correns hemsida:
https://www.corren.se/nyheter/linkoping/har-ar-svamparna-du-ska-akta-dig-for-om5512389.aspx
Tisdag 20 november - Medlemskväll
Medlemskvällen inleddes av Magnus Källberg som visade ett sjuttiotal bilder från svampåret 2018. Sedan
blev det läcker svampmat av Ulla Hodges och Monica Andersson, som hade lagat svampquesadillas med
blandsvamp respektive svampkräm med stensopp och svart trumpetsvamp att bre på polarkakor.
Recepten finns i klubbens månadsnotis för december (http://svampklubben.org/dec2018.html). När vi
sedan var mätta och belåtna visade Monica Andersson bilder från Sveriges Mykologiska Förenings
svampvecka i trakterna av Mora. Här hade det också varit torrt under sommar och höst. En del områden
för ängssvampar fick klumpas ihop för att besökarna skulle få möjlighet att se några rariteter. För övrigt
valdes de fuktigaste områdena ut för besök. En mängd svampar hittades, en del ovanliga och en del
t.o.m. mycket sällsynta. Sedan blev det också några glimtar från det internationella
svampfärgarsymposiet i Oslo och Svampkonsulenternas höstmöte i Åkulla i Halland, där det finns de
mest fantastiska bokskogar. Antalet besökare på medlemskvällen var 16 personer.

Och så till slut hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2019!
För styrelsen 31 december 2018
Monica Andersson, ordförande
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