Verksamhetsberättelse
för Linköpings svampklubb år 2014
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 126 stycken, men räknas också antalet
familjemedlemmar in blir medlemsantalet större, drygt 160 stycken.

Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer
har f o m årsmötet den 19 mars 2014 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: Birgitta Damne (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 2014 haft sju protokollförda sammanträden: 2014-03-05, 2014-04-29,
2014-05-27, 2014-08-18, 2014-09-16, 2014-10-21, 2014-11-25.

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 2014 varit Styrelsens nyårshälsning, Några svampsoppor, Två musslingar,
Några glimtar från Sveriges Mykologiska Förenings årsmöteshelg 2014, Vårutflykt till Sturefors i repris, En
särskilt svampberoende orkidé, En oslemmig slemskivling-rabarbersvampen, En svamp med sprängkraft, En
intressant musseron, Stadens sista svampar och Svamprecept december 2014. Artiklarna har skrivits av
Magnus Källberg och Lennart Gidholm.
Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Cirka 160 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.
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 2014
Fredag 28 februari - VAXSKIVLINGAR
Ellen Larsson från Göteborgs universitet och ordförande i Sveriges Mykologiska Förening berättade om
projektet ”Vaxvakt” och visade bilder på olika sorters skogsvaxskivlingar. Många av dessa är mycket lika
varandra, men kan skiljas åt genom sin doft, sin slemmighet eller vilket träd de växer invid. Flera har också
fått sina namn ändrade.

Onsdag 19 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 Johan
Vestergren och Mats Hafström. Som revisorer valdes Sven Damne och Maj Thulin med Mats Andersson som
revisorssuppleant och till valberedningen valdes Birgitta Damne och Olle Ståhl. Det beslutades också att
medlemsavgiften skulle vara oförändrad för 2014, d.v.s. 100 kr per familj.
Efter en ”fika”paus berättade champinjonodlaren Anders Davidsson från Skrivargården i Normlösa hur det
är att bedriva champinjonodling i Sverige idag. De intresserade åhörarna ställde också många frågor till
honom.
Vi hann också med att auktionera ut ett antal svampböcker skänkta av Stig Carlberg och därmed öka på
Svampklubbens kassa.

Söndag 27 april - SVAMPUTFLYKT I REPRIS - Vi tittar på vedsvampar!
En litet annorlunda svampexkursion eftersom vi nu 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 det fanns mycket att se på den korta sträckan t.ex. flera rödlistade arter som blekticka, ekticka, tallticka
och rutskinn. Monica Andersson hade gjort i ordning ett blad med ett 40-tal av de svampar vi skulle kunna
få se.

Söndag 1 juni - VÅRMUSSERONUTFLYKT - Kom med och leta vårens läckerheter!
Även detta år fick vi senarelägga vårmusseronutflykten. Säsongen är kort och det är svårt att pricka in det
optimala datumet. Vi var nio deltagare, därav två från Skänninge och två från Mantorp. Vi hittade inte så
många fina vårmusseroner som förra året, men alla, som ville, kunde få med sig några musseroner hem.

Start måndag 18 augusti för SVAMPUTSTÄLLNINGAR på Naturcentrum
Under sju måndagar mellan 18 augusti och 29 september, hölls svampklubbens traditionella
svampinformationer/utställningar med svampar plockade på helgen innan och dit besökarna även kunde
komma med sina egna svampar och få hjälp med artbestämningen. Många av besökarnas fynd
kompletterade på så vis utställningen. Hösten var torr i trakterna runt Linköping och det var få svampar i
skogarna och därför heller inte så många besökare från allmänheten utom vid ett tillfälle. Medianvärdet av
antalet arter som låg utlagda med namn var 69 stycken. Det var det lägsta antalet sedan statistikens början
hösten 2009.

Start måndag 18 augusti för 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.
Tisdag 2 september
Hellgrenshagen i Malmslätt
Tisdag 9 september
Tinnerö eklandskap – Fröberget
Tisdag 16 september
Ullstämmaskogens naturreservat
Tisdag 23 september
Skogen runt Sturefors motionsspår – ekområden och barrskog
Söndag 19 oktober
Ängssvampar i Slatteforsområdet
Tisdag 18 november
Naturcentrum – uppföljning av cirkeln med genomgång av artlistan.
Artlistan upptog 177 olika arter av vilka 20 var signalarter och 4 rödlistade.
För övrigt så lär vi oss under cirkeln nya svamparter och har en mycket trevlig gemenskap.

Start måndag 25 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.

Torsdag 21 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.

Onsdag 27 augusti - SVAMPUTFLYKT
Höstens andra svamputflykt gick till västra sidan av Vidingsjöskogen. Trots torkan kunde vi finna rätt många
olika svamparter även om svamparna inte var i bästa kondition. Genomgången höll vi vid Fröbergets
rastplatsbord.

Lördag 6 september - Naturcentrums skördefest
Som tidigare år deltog Svampklubben med ett gediget svampbord med fokus på mat- och giftsvampar. Det
kom en jämn ström av besökare under hela dagen och i alla åldrar. Speciellt roligt var det att det kom
många yngre som var mycket intresserade. Några lyckades vi värva till nästa dags utflykt. Det bådar gott för
framtiden att svampintresset krupit ner i åldrarna.

Söndag 7 september - SVAMPENS DAG
”Svampens Dag”, första söndagen i september, är ett nordiskt arrangemang, som också Linköpings
Svampklubb vill delta i. Vi var närmare 30 personer som intog svampmarkerna i Ullstämmaskogen.
Svamptillgången var inte så artrik, men alla hade något i korgen, och alla svampar gick vi igenom. På
murikkan tillagades en svamppytt och ”magbröd , som avnjöts med svart trumpetsvampssmör och en
svampost.

Onsdag 10 september - SVAMPUTFLYKT
Terminens tredje kvällsutflykt gick till Tinnerö och skogsmarkerna vid Röda bron. I de här markerna kan
man finna många arter, både vanliga och ovanliga. Efter sökandet var det som vanligt genomgång av de
svampar som hittats - och så fika förstås.

Torsdag 18 september - SVAMPUTFLYKT
Vi var i Rydsskogen för första gången och det kom en liten men intresserad skara. Vi hittade mycket svamp
och av många olika arter, t.ex. mycket fina granblodriskor. Vi kommer att återkomma med utflykter hit då
området är väldigt centralt, erbjuder bra kommunikationer och en varierad svampskog.

Söndag 21 september - SKOGENS DAG
Skogens dag arrangeras av Skogsstyrelsen i samarbete med Linköpings kommun och olika företag och
föreningar med naturanknytning och hålls kring ett av spåren i Vidingsjös motionsområde. Sune Pettersson,
Mats Hafström och Johan Vestergren stod för en fin svamputställning och många intresserade besökare. Vi
hade en trevlig dag med flera som var nyfikna och kanske inte hade mött oss i Svampklubben förut. Här
skulle man kanske kunna sälja t.ex. svampknivar och andra svamprelaterade saker.

Lördag 27 september - SVAMPUTFLYKT - sena höstsvampar I
Utflykten var redan i programmet bestämd till att hållas vid motionsspåret i Linghem. Det lockade nog
ovanligt många icke-medlemmar som bodde i närheten. Två personer kom t.o.m. gående till utflykten.
Svamptillgången var inte direkt lysande, men det fanns ändå nog med svamp för Ullas genomgång inför
dussintalet deltagare. Lite oväntat så sent på säsongen fanns det särskilt gott om små fasta fina, och milda,
kremlor. Två liter av dessa kremlor lagades sedan till i nästa aktivitet.

Lördag 27 september - MEDLEMSTRÄFF med svampmatlagning
Tolv av klubbens medlemmar träffades i Kungsbergsskolans
hemkunskapskök och lagade olika svamprätter på svampar
från dagens utflykt, frysen eller svamptorken. Det blev
svampsoppa, krustader med olika svampstuvningar (bäst blev
lite fastare svampar), friterad blomkålssvamp med sötsur sås,
svamp i långpanna, svamp på italienska, stekt portabella och
smördegsinbakad sandsopp. Som avslutning bjöds på
äppelkaka. Det blev en mycket trevlig aktivitet, som vi enades
om att vi borde göra fler gånger.

Söndag 5 oktober - SVAMPUTFLYKT - sena höstsvampar II
Vi for ut till motionsområdet i Olstorp utanför Ljungsbro. Här finns olika naturtyper och det går att finna
många olika arter av svamp. Höstens torka bidrog nog till att vi inte hittade så mycket som vi brukar, men vi
hade en trevlig utflykt och en skön stund i solen med svampgenomgång och fika!

Lördag 15 november - JUBILEUMSFEST: SVAMPKLUBBEN 30 ÅR!
Festen hölls i Linköpings Druidsällskaps lokal och vi hade hyrt in Nisse Elf Svensson, en erkänt duktig kock
från Åtvidaberg. Han lagade en fantastisk tre-rätters meny, på temat svamp så klart! Vi fick också
information om Druidgården av Mats Hafström och sedan visade Magnus Källberg bilder från de gångna 30
åren. Magnus höll också i en svampfrågesport. Det blev en mycket lyckad kväll med 23 medlemmar utöver
styrelsen.

Och så till slut hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2015!
För styrelsen 24 mars 2015

Monica Andersson, ordförande

