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Verksamhetsberättelse 

för Linköpings svampklubb år 2020 

 
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 sju tillfällen under hösten. I direkt anslutning till 
dessa måndagstillfällen hade vi också en nybörjarkurs i svampkunskap. 
Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut 120 stycken, men räknas också antalet 
familjemedlemmar in blir medlemsantalet större, cirka 160 stycken. 
 
Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer har fr.o.m. årsmötet den 17 mars 2020 varit: 

Styrelse: Monica Andersson, ordförande, Johan Vestergren, vice ordförande, Ulf Samuelsson, 
sekreterare, Magnus Källberg, kassör samt ledamöterna Ulla Hodges, Klärry Karlsson och Annette 
Lundborg. 
Revisorer: Maj Thulin och Sven Damne och revisorssuppleant: Mats Andersson  
Valberedning: Björn Ström  
Kontaktperson för Naturcentrum: Monica Andersson 
Webbansvar och nyhetsbrev: Magnus Källberg 
Redaktion för månadsnotisen: Lennart Gidholm och Magnus Källberg 
Sammanträden: Styrelsen har under 2020 haft 6 stycken sammanträden. 
 
Hemsida 

Svampklubben har sedan 1996 en egen hemsida på Internet, https://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 2020 
varit Styrelsens nyårshälsning, En av de vackraste stubbar jag sett (brandticka, klibbticka, grovticka), Den 
som väntar på något gott...(kandelabersvamp), En liten vårtrattskivling (liten vårtrattskivling), Same 
same, but different (borstticka, slingerticka, björkmussling), En vårskivling (mörk rödskivling), En svamp 
som är ovanligt lätt att känna igen (sammetsfotad pluggskivling), En sagolikt vacker svamp 
(silkesslidskivling), En klart användbar riska (skäggriska), Triss i en ovanlig musseron (ringmusseron) och 
Svamprecept december 2020. Artiklarna har skrivits av Magnus Källberg utom artikeln om den mörka 
rödskivlingen som skrivits av Lennart Gidholm. 

Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. I slutet av året 
upphörde Yahoogroups med sin tjänst varför Google Groups istället anlitades. I samband därmed 
uppdaterades registret varvid cirka 170 e-postadresser fortfarande visade sig vara aktuella. 

På hemsidan finns Linköpings svampklubbs policy vad gäller hantering av medlemsregister och 
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), https://svampklubben.org/GDPR_regler.pdf. 
Upplysning om detta 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, förvaras f.n. hos Magnus Källberg. 
  

https://svampklubben.org
https://svampklubben.org/GDPR_regler.pdf
mailto:magnus@svampklubben.org
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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, 
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. 

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, 
Sveriges Mykologiska Förening och andra föreningar och organisationer. 
 

Tisdag 11 februari - Vilka svampar vågar jag äta? 

Under denna kväll gästades vi av Tommy Svensson, hedersmedlem, välkänd svampguru och 
föredragshållare om bl.a. livsmedelstillsatser. Han visade fantastiskt fina svampbilder och gav tips om 
tillagning, t.ex. att man måste ha smör från början i pannan om man ska steka fjällig bläcksvamp och hur 
man kan göra en riktigt god anrättning av sillkremla eller mandelriska. Receptet finns publicerat i 
svampklubbens månadsnotis för december 2020, http://svampklubben.org/dec2020.html. 
 
Tisdag 17 mars - Bildvisning och ÅRSMÖTE i Linköpings svampklubb 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar klarades snabbt av. På grund av coronapandemin som nyligen tagit 
fart var antalet årsmötesdeltagare mindre än vanligt. Efter mötet bjöds deltagarna på pizzabullar med 
svampfyllning lagade av Monica Andersson, kaffe och te varefter Magnus Källberg visade bilder från det 
gångna året. 
 
Söndag 5 april - Bombmurkelutflykten blev inställd 

Årets bombmurkelutflykt till Linghems motionsspår blev inställd eftersom vi inte lyckades hitta några 
bombmurklor detta år. 
 
Tisdag 21 april - Hur farliga är våra svenska svampar? 

Föredraget av Peter Hultén från Giftinformationscentralen fick ställas in pga. coronapandemin som 
gjorde det olämpligt att anordna föredrag med förväntat många besökare. 
 
Söndag 17 maj - Kom med och leta vårens läckerheter! VÅRMUSSERONUTFLYKT 

Även vårmusseronutflykten ställdes in både pga. pandemin och att vi inte hittat några vårmusseroner vid 
rekning på de ställen som brukar vara pålitliga. Även om det fanns fina ringar i gräset på många ställen 
fanns det inga svampar i dem. 
 

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 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 15 personer engagerat 
sig i cirkeln. 
 

 
Ulla Hodges, Johan Vestergren, 
Klärry Karlsson och Björn Ström 
vid Stocklycke på Omberg 

 

http://svampklubben.org/dec2020.html
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Utflyktsmålen under hösten var Ullstämmaskogens naturreservat, Kärna mosse, Hellgrenshagen, Tinnerö 
med start från Fröbergets parkering och Omberg (Ombergsliden, Höje lilläng och Stocklycke). Vår 
traditionella avslutning på Naturcentrum ställdes in men artlistan upptog 173 olika arter av vilka 28 var 
signalarter och 10 var rödlistade. Fynden rapporteras även till Artportalen och ökar på detta sätt 
kunskapen om Östergötlands svampflora. 
 
Start måndag 24 augusti - SVAMPUTSTÄLLNINGAR på Naturcentrum 

Under sju måndagar mellan 24 augusti och 5 oktober, hölls svamp-
klubbens traditionella svampinformationer/utställningar med svampar 
plockade på helgen och dit besökarna även kan komma med sina egna 
svampar och få hjälp med artbestämningen. Svamphösten kom igång 
ganska sent men blev åtminstone ställvis ganska artrik. Medianvärdet av 
antalet arter som låg utlagda med namn vid de sju tillfällena var 79 
stycken, vilket var något mer än snittet sedan statistikens början hösten 
2009. Som mest hade vi 100 arter utlagda med namn! Bilden visar det 
tämligen välfyllda svampbordet 14 september med 84 artbestämda 
svamparter. 

 

 
Start måndag 24 augusti- Lär dig känna igen svamparna! Nybörjarkurs 
Det var 12 stycken entusiastiska personer som deltog i kursen. För att kunna sprida ut deltagarna på ett 
Corona-bra sätt, satte vi ut extrabord runt om i salen kring det stora konferensbordet på Naturcentrum. 
Eftersom det varit torrt i markerna under augusti och detta fortsatte in i september, så var det väldigt 
svårt att på förhand kunna bestämma vilka svampgrupper, som vi skulle kunna gå igenom vid en viss 
träff, eftersom det kanske inte skulle finnas några representativa svampar att visa upp. Det fick istället bli 
genomgång av någon grupp svampar, som det för tillfället fanns en del exemplar av, och sedan 
återkomma med ständiga repetitioner. Så det här året kom giftsvamparna redan vid andra kurstillfället 
medan sopparna fick vänta till litet senare. 

 
Onsdag 26 augusti - Höstens första svamputflykt till Vidingsjöskogen blev inställd 
Sommarens lovande regnande förbyttes i en torkperiod i augusti och de soppar och kremlor som börjat 
visa sig i ganska stort antal torkade helt bort. 
 
Söndag 6 september - SVAMPUTFLYKT - Svampens dag i Ullstämmaskogens naturreservat 

Antalet besökare var cirka 15. På grund av pandemin hade vi ingen matlagning. Svamptillgången var 
ganska god. Genomgång av dagens fynd gjordes på bordet vid parkeringen. 
 
Tisdag 8 september och söndag 13 september - Utflykter i samarbete med Linköpings kommun 

De flesta av utflykterna i kommunens guideprogram 2020 ställdes in men de tre svamputflykterna be-
dömde vi kunde ske eftersom de var utomhusaktiviteter och ägde rum i början av september innan 
smittläget förvärrats igen. Våra tre utflykter gick till Vallaskogen och Ullstämmaskogen och hade 12, 
cirka 20 (varav 8 barn) resp. 4 (varav 2 barn) deltagare. Guider var Ulla Hodges och Magnus Källberg och 
på barnutflykten med bara 4 deltagare även Mats Hafström. Vallaskogen var ganska svampfattig. Men 
Ullstämmaskogen som brukar vara pålitlig när det gäller svamptillgången var det även detta år. 
 
Onsdag 16 september - Svamputflykt i Tinnerö 
Efter en regnig eftermiddag blev det som väl var uppehåll tills utflykten skulle starta klockan 17.30. Vi var 
omkring 15 personer och svamptillgången var hyfsat bra, så vi kunde gå igenom en hel del olika svampar 
och alla fick med litet svamp hem för att tillaga och äta. Så alla var nöjda och glada! 
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Onsdag 23 september - Svamputflykt vid Lilla Aska 
Denna onsdagskväll med skapligt väder samlades runt 20 svampintresserade personer vid Lilla Aska. Ef-
ter en kort introduktion påbörjades svampplockningen. Några gick i grupper och några gick enskilt. Del-
tagande medlemmar ur svampklubbens styrelse svarade på frågor uti skogen. Efter en dryg timme var 
det återsamling för sedvanlig genomgång. Tillgången till svamp var relativ god. Genomgången började 
med olika soppar som hittats och avslutades med giftsvampar. Genomgången tog sin tid, det var många 
vetgiriga frågor, och avslutades då det började bli för mörkt. 
 
 
Onsdag 30 september - Utflykt i norra Tinnerö ingående i Linköpings 
kommuns guideprogram 2020 
Utflykten, som även annonserats i svampklubbens program, samlade 
ett tiotal personer under ledning av Mikael Hagström. Det var inget 
överflöd av marksvampar, men gott om vackra papegojvaxskivlingar. 
Vid upplägget av stockar vid den gamla militära s.k. ABC-banan kunde 
vi studera två sällsynta arter, poppeltofsskivling (på bilden) och ring-
musseroner i stor mängd. 

 

 
Söndag 4 oktober - Svamputflykt i Ullstämmaskogens naturreservat - Sena höstsvampar I 

Dussintalet deltagare hittade en hel del svamp trots att det varit någon frostnatt. Ulla Hodges gjorde ge-
nomgången vid bordet vid parkeringen.  

 

Söndag 18 oktober - Svamputflykt i Hellgrenshagen - Sena höstsvampar II 
Det verkade vara dåligt med svamp i området bortanför fotbollsplanerna i Malmslätt. Men är man flera 
personer, som letar på ett större område, visar det sig att det går att få ihop ett stort antal olika arter i 
alla fall, den här dagen c:a 60 stycken. En deltagare saknades vid återsamlingen, men då kom ett SMS att 
vi inte skulle vänta på henne, för hon hade just hittat ett fantastiskt trattkantarellställe! Den gemen-
samma genomgången kunde inte bli så lång, eftersom det visserligen var soligt, men vinden isande kall. 

 

Tisdag 24 november - Medlemskväll 

Medlemskvällen ställdes in pga. pandemin 
 

 

Och så till slut hoppas vi att coronapandemin snart ska vara över och att det blir ett 
riktigt bra svampår 2021! 

För styrelsen 31 december 2020 
Monica Andersson, ordförande  


