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Verksamhetsberättelse 

för Linköpings svampklubb år 2021 

 
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 122 stycken, men räknas också antalet 
familjemedlemmar in blir medlemsantalet större, cirka 160 stycken. 
 
Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer har fr.o.m. årsmötet den 23 mars 2021 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 (sammankallande) 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 2021 haft 6 stycken sammanträden: 19 jan, 2 mars, 15 mars, 18 
maj, 23 aug och 16 nov. 
 
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 2021 
varit Styrelsens nyårshälsning, En ticka, ingen kantarell (trådticka), En ätlig ticka (fjällticka och Youtube-
videor om svamp), En vedsvampsutflykt i Tinnerö (raggskinn, klyvblad, zonticka, ekticka, kuddticka, 
hasselticka, aspticka, plommonticka, snurrkrös och gullkrös), Nog en användbar taggsvamp (fjällig 
taggsvamp), Lite mer om oxtungssvampen (om anamorfer och teleomorfer), En av få bittra soppar 
(rotsopp), En läcker fast lite lurig matsvamp (mjölskivling), En vacker fast besk vaxskivling (besk 
vaxskivling), Några svampar från mykologiveckan på Gotland (rödbrun jordstjärna, grönfläckig vinriska, 
kakaofränskivling, Cortinarius violaceomaculatus, stinktrattskivling, motaggsvamp, dynstinksvamp, 
pudrad trattskivling, vit taggsvamp och gul lammticka) och slutligen Svamprecept december 2021. 
Artiklarna har skrivits av Magnus Källberg. 

Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev, numera på Google Groups, för information från klubben. 
Cirka 170 personer prenumererar på nyhetsbrevet. 

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 har varit de två 
årliga, tryckta 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. 
 
Lördag 20 mars - Bombmurkelutflykt 

Vi bestämde från början datumet för bombmurkelutflykten till 21 februari, men då var det mycket kallt 
och skogen helt täckt av snö. Nytt datum blev den 20 mars. Det dök inte upp några deltagare alls, men vi 
två utflyktsledare från svampklubben gick ändå en tur till de ställen där vi oftast har hittat bombmurklor 
förr. Tyvärr hittade vi inga bombmurklor trots att skogen på dessa ställen i stort sett fortfarande var 
intakt och inte angripen av granbarkborrar. 
 
Tisdag 23 mars - ÅRSMÖTE i Linköpings svampklubb och bildvisning 

På grund av coronapandemin hölls årsmötet digitalt via Zoom. Det tekniska fungerade väl och 
årsmötesförhandlingarna klarades snabbt av med omval av samtliga de personer som var aktuella för ny 
mandatperiod. Efter en kortare bensträckare visade Magnus Källberg cirka 70 svampbilder från 2020. 
 
Söndag 28 mars - Vedsvampsutflykt i Tinnerö 

Ett modigt gäng med sex personer trotsade den isande vinden och snöslaskiga marken för att titta på 
vedsvampar. Och det fanns en hel del arter att titta på. En kortare rapport med bilder finns som 
månadsnotis för april: https://svampklubben.org/april2021.html. 
 
Söndag 23 maj - Kom med och leta vårens läckerheter! VÅRMUSSERONUTFLYKT 

Vårmusseronutflykten lockade åtta deltagare. Vi skippade Vallarondellen och Snoddas eftersom det 
fanns mycket få fruktkroppar där. Vid f.d. Garnisonsmuseet fanns flera ringar med många svampar, men 
de flesta av fruktkropparna var mycket larvangripna. Vid Myntgatan i Vidingsjö fanns däremot massor av 
superfina stora fruktkroppar utan några larver. Så deltagarna kunde åka hemåt vartefter som deras 
korgar blivit fyllda. 
 

Start måndag 23 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 dussintalet personer 
engagerat sig i cirkeln och däribland även några svampvänner från 
Boletus i Norrköping. 
 

 
Dömestorpsutflykten bjöd inte på 
några rariteter, men en vacker 
stubbe med svavelgul slöjskivling. 

 

https://svampklubben.org/april2021.html
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Utflyktsmålen under hösten var Dömestorp, Kärna mosse, Tinnerö med start från Fröbergets parkering, 
Ullstämmaskogens naturreservat, Södra Vallaskogen eller Humpen och Omberg. Dömestorpsutflykten 
blev omskriven på nätet: https://stoppaskedabergtakt.se/besok-av-linkopings-svampklubb/. 
Vår traditionella avslutning på Naturcentrum med genomgång av artlistan, fika och visning av några 
aspekter av Artportalen gjordes i november. Artlistan upptog 173 olika arter av vilka 31 var signalarter 
och 14 var rödlistade. Fynden rapporteras även till Artportalen och ökar på detta sätt kunskapen om 
Östergötlands svampflora. 
 
Start måndag 30 augusti - SVAMPUTSTÄLLNINGAR på Naturcentrum 

Under sju måndagar mellan 30 augusti och 11 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. Svamphösten kom igång 
tidigt och blev åtminstone på sina håll ganska artrik. 
Medianvärdet av antalet arter som låg utlagda med namn 
vid de sju tillfällena var 87 stycken, vilket var det högsta 
värdet sedan statistikens början hösten 2009. Vid tre 
tillfällen hade vi cirka 100 arter utlagda med namn! Men 
det kan vara stor skillnad mellan olika svampår, se figuren 
till höger. 
 

 

 
Start måndag 30 augusti- Lär dig känna igen svamparna! Nybörjarkurs 
På grund av pandemin måste deltagarantalet begränsas. En del anmälda personer dök sedan inte upp, 
vilket ju drabbade dem, som inte fått någon plats. Tillgången på olika svamparter var rätt god, så vi 
kunde i stort följa den uppgjorda planen. Första kvällen ägnades åt att gå igenom svampar i största 
allmänhet och de svampar som inte har några skivor på undersidan. Nästa träff blev det dags för soppar 
och tickor. En träff ägnades åt skivlingar som kremlor och riskor och en annan åt giftsvampar och 
svampgifter. Vi avslutade kursen med att repetera allt vi gått igenom. 

 
Onsdag 1 september - Höstens första svamputflykt till Vidingsjöskogen 
Vidingsjö var fullt av svampar av alla de slag, den senaste tidens regnande hade verkligen fått fart på 
fruktkroppsbildningen! Runt 20–25 deltagare samlades runt ett bord fullt av svampar och Ulla Hodges 
gjorde en genomgång av det viktigaste i mat- och giftväg. För dem som ville tittades korgarna igenom 
efter genomgången. 
 
Söndag 5 september - SVAMPUTFLYKT - Svampens dag i Ullstämmaskogens naturreservat 

Antalet besökare var cirka 15. På grund av pandemin hade vi ingen matlagning. Svamptillgången var god. 
Genomgång av dagens fynd gjordes på bordet vid parkeringen av Ulla Hodges och Johan Vestergren. 
 
Tisdag 7 september - Svamputflykt i Tinnerö skog, samling vid Röda bron 

Antalet deltagare var 12. Svamptillgången var ganska bra, bl.a. fina karljohan så Johan Vestergren hade 
tillräckligt med svampar för sin genomgång. Delar av skogen var tyvärr drabbad av granbarkborrar och 
ett stort antal träd var döda. 
 
Söndag 12 september och tisdag 14 september - Utflykter i samarbete med Linköpings kommun 

Många av utflykterna i kommunens guideprogram 2021 ställdes in men de tre svamputflykterna och 
andra höstaktiviteter genomfördes. Våra tre utflykter gick till Ullstämmaskogen och Rydskogen och hade 
drygt 30 deltagare (varav cirka 8 barn), barnutflykten cirka 25 deltagare (varav cirka 10 barn) respektive 
11 deltagare. Guider var Ulla Hodges och Magnus Källberg. Ullstämmautflykten gjordes istället i Vi-
dingsjöskogen tvärs över Ekängssjön som oftast är pålitlig när det gäller svamptillgången medan Rydsko-
gen var svampfattigare. Genomgången vid vuxenutflykten gjordes i två grupper medan vi som vanligt 
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gjorde en guidad tur på barnutflykten och berättade om barnens fynd allteftersom och avslutade med 
en genomgång av korgarna. 
 
Onsdag 22 september - Svamputflykt vid Lilla Aska 

Antalet deltagare var cirka 15. Svamptillgången var inte lysande men Johan Vestergrens genomgång för 
de intresserade och frågvisa deltagarna varade ändå tills mörkret tvingade till avslut. 
 

Lördag 2 oktober - Svamputflykt i Hellgrenshagen - Sena höstsvampar I 

Datumet visade sig vara mindre bra valt eftersom det krockade med fot-
bollscupen MAIK-cupen. Parkeringsplatsen var därför fullsmockad med 
bilar. MAIK-cupen äger alltid rum första helgen i oktober, så denna helg 
bör vi undvika vid kommande utflykter när målet är Hellgrenshagen. 

 

Femtontalet deltagare hade hittat till vår utflykt. Svamptillgången var 
inte heller här särskilt bra förutom att två deltagare hade hittat massor 
av trattkantareller. Ulla Hodges gjorde den största delen av genom-
gången vid sidan av parkeringen. Roligaste fyndet var kanske ett par 
fransiga jordstjärnor, Geastrum fimbriatum. 

 

En granstubbe med mängder av trådticka som vi sett tidigare var även 
detta år full med trådtickor, se bild till höger. 

 

 

 

Söndag 17 oktober - Svamputflykt i Ullstämmaskogens naturreservat - Sena höstsvampar II 

Klubbens sista utflykt samlade dussintalet besökare. Det var en kylig men solig dag och svamptillgången 
var betydligt sämre än tidigare. Men Monica Andersson kunde ändå berätta om några bra matsvampar, 
bl.a. en fin brunsopp och fina bleka taggsvampar som det var ganska gott om. Såklart fanns det en del 
trattkantareller också, särskilt för den som vågat sig lite längre in i skogen. Magnus Källberg berättade 
om några andra svampar som inte var matsvampar. Antalet antecknade arter var cirka 40. 

 

Tisdag 23 november – Medlemskväll på Linköpings Naturcentrum 

Medlemskvällen besöktes av 16 medlemmar. Monica Andersson inledde med att visa bilder på 
vaxskivlingar, fingersvampar, jordtungor och andra ängssvampar från SMF:s ängssvampsworkshop som 
hölls i Boxholmstrakten. Därefter hade Ulla Hodges och Monica Andersson förberett ett antal läckra små 
svamprätter. Recepten finns som vanligt att läsa i månadsnotisen, 
https://svampklubben.org/dec2021.html. Efter svamprätterna kunde vi avnjuta en fruktsallad med 
diverse exotiska frukter tillagad av Annette Lundborg. Som avslutning visade Magnus Källberg cirka 70 
bilder på svampar från 2021. 
 

 

Och så till slut hoppas vi att coronapandemin snart ska vara över och att det blir ett 
riktigt bra svampår 2022! 

För styrelsen 31 december 2021 
Monica Andersson, ordförande  

https://svampklubben.org/dec2021.html

