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Förord
En av Länsstyrelsens uppgifter är att följa länets utveckling inom en rad olika områden. Ett viktigt 
område är arbetet med att bevara hotade arter. Mer än 2 000 arter, cirka fem procent av Sveriges djur, 
växter och svampar, är så hotade att de riskerar att dö ut. Huvudorsaken till att de är hotade beror på 
att deras livsmiljöer minskat eller rentav försvunnit, främst på grund av ändrad markanvändning. 
Vissa marker utnyttjas idag hårdare än förr, andra utnyttjas inte alls och växer igen. 

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna samarbetar sedan år 2004 för att ta fram åtgärdsprogram för 
vissa hotade arter och livsmiljöer. Arbetet med åtgärds¬pro¬grammen, som omfattar drygt 160 pro-
gram, är en del av arbetet för att klara riksdagens miljökvalitetsmål, som exempelvis Ett rikt 
odlings¬landskap, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 

Åtgärdsprogrammet Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar är inriktar på 
lundtaggsvamp, Sarcodon joeídes, lilaköttig taggsvamp, S. fuligíneovioláceus, sammetstaggsvamp, 
S. martioflávus, slät taggsvamp, S. léucopus, brödtaggsvamp S. versipéllis, bitter taggsvamp S. fén-
nicus, skrovlig taggsvamp, S. scabrósus blåfotad taggsvamp, S. gláucopus, och koppartaggsvamp, 
S. lundéllii. Samtliga nio arter är klassade som sårbara eller starkt hotade i den svenska rödlistan. I 
Kalmar län som helhet har fem stycken arter inom åtgärdsprogrammet påträffats. De är blåfotad 
taggsvamp, Sarcodon glaucopus s. lat, koppartaggsvamp, S. lundellii, bitter taggsvamp, S. fennicus, 
sammetstaggsvamp S. martioflavus och skrovlig taggsvamp S. scabrósus. 

Det största hotet mot fjälltaggsvampar är skogsavverkning. Särskilt slutavverkning med kalavverk-
ning, vilket bryter trädkontinuiteten. Även markberedning som sliter sönder markprofilen innebär ett 
starkt hot. Andra hot kan vara exploatering av små och isolerade reliktpopulationer genom grustäkt, 
bebyggelse etc., fragmentering av växtlokalerna i skogslandskapet, igenväxning med allt tjockare 
vegetations- och humustäcken i skogsmarken pga. upphört skogsbete eller avsaknad av skogsbrand. 
En del skogsvårdsåtgärder som röjning och gallring kan på vissa platser leda till en för tät vegetation. 
Även ökad kvävebelastning från luftföroreningar och grundvattenförändringar kan hota fjälltagg-
svamparna. 

På lokaler där fjälltaggsvampar påträffas finns oftast andra sällsynta och rödlistade svampar. Åren 
2012 och 2013, som inventeringarna utfördes, var dåliga svampår. Sannolikt finns en hel del ytterli-
gare lokaler för arterna i åtgärdsprogrammet, både på länets fastland och på Öland.

Syftet med denna undersökning är att öka kännedomen om var fjälltaggsvamparna finns. Kunskapen 
om arterna var sämst på Kalmar läns fastland och därför koncentrerades inventeringen dit. Invente-
ring har utförts av stiftelsen Pro Natura på Länsstyrelsens uppdrag och är en av de åtgärder som före-
slås i åtgärdsprogrammet. Författarna svarar själva för de resultat och bedömningar som presenteras i 
rapporten.

Kalmar november 2014

Thomas Johansson
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Sammanfattning
Rödlistade fjälltaggsvampar (släktet Sarcodon) har inventerats på Kalmar läns fastland. Fältarbetet 
är utfört under tiden augusti – september 2012 och augusti – september 2013.

Fyra lokaler med tidigare fynd av hotade fjälltaggsvampar samt 60 potentiellt lämpliga lokaler har 
inventerats. 

2012 och 2013 får betecknas som ganska dåliga svampår, men trots detta gjordes flera intressanta 
fynd på en del av lokalerna. Dock har möjligheten att bedöma lokalernas lämplighet för rödlistade 
fjälltaggsvampar varit tämligen goda.

Endast på tre av de 60 inventerade lokalerna gjordes fynd av rödlistade fjälltaggsvampar Hotade 
fjälltaggsvampar påträffades även på två av de fyra, tidigare kända, lokalerna. Om svampåren hade 
varit bättre hade fjälltaggsvampar troligen kunnat hittas på betydligt flera lokaler. 25 av de invente-
rade lokalerna håller kvaliteter som gör att rödlistade fjälltaggsvampar skulle kunna påträffas vid ett 
optimalt svampår.

Den viktigaste anledningen till att ett område bedömdes som olämpligt för Sarcodon-arter var att 
området var extremt rikt på grova block, ofta i kombination med tunna jordlager på hällmarker. 

Förutom fynden av rödlistade fjälltaggsvampar gjordes 56 fynd av andra rödlistade svamparter till-
hörande 29 olika arter. Dessutom gjordes 19 fynd av rödlistade kärlväxter tillhörande sju arter.
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Område 3 – Hulteglänns NR, Döderhult s:n, Oskarhamns k:n 13
Område 4 – Sjönäs N, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n 14
Område 5 – Hulteglänns NR, Döderhult s:n, Oskarshamn k:n 14
Område 6 – Järngallra syd, Döderhults s:n, Oskarshamn k:n 15
Område 7 – Sjönäs SO, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n 16
Område 8 – Grindstugan S, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n 17
Område 9 – Kloster NO, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n 18
Område 10 – Figeholms NR, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n 19
Område 11 – Del av Figeholms NR, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n 20
Område 12 – Figeholm NR, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n 20
Område 13 – Skrivareberget NV, Snarås SV, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n 21
Område 14 – Eka NV, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n 22
Område 15 – Botestorp NO, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n 23
Område 16 – Perstorpet  NO, Tuna s:n, Vimmerby k:n 24
Område 17 – Baggestorp SO, Gamleby s:n, Västerviks k:n 25
Område 18 – Slätsand Ost, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n 26
Område 19 – Slätsand Väst, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n 26
Område 20 – Tinnsebo, Virserum s:n, Hultsfred k:n 27
Område 21 – Lilla Fagersjön Norr, Rumskulla s:n, Vimmerby k:n 28
Område 22 – Fagerdal Norr, Rumskulla s:n, Vimmerby k:n 29
Område 23 – Stora Vrången NR – Östra delen, Dalhem s:n, Västervik k:n 30
Område 24 – Stora Vrången NR – Västra delen, Dalhem s:n, Västervik k:n 31
Område 25 – Grönlid Ost, Kråksmåla s:n, Nybro k:n 32
Område 26 – Äskekärrs NR, Kalvö, Loftahammar s:n  Västervik k:n 33
Område 27 – Krokshult NR, Kristdala s:n, Oskarshamns k:n 34
Område 28 – Hinsatorp Väst, Fagerhult s:n, Högsby k:n 35
Område 30 – Fallebo NO, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n 36
Område 31 – Fanketorp, Ryssby s:n, Kalmar k:n 37
Område 32 – Lundsvik Öst, Tjädermossen, Ukna s:n, Västervik k:n 39

Innehållsförteckning
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Område 33 – Norrlid Väst, Rumskulla s:n, Västervik k:n 40
Område 34 – Källebo SV, Dalhem s:n, Västervik k:n 41
Område 35 – Djupeträsk, Kristdala s:n, Oskarsham k:n 42
Område 36 – Träthult, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n 43
Område 37 – Slätmo SO, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n 44
Område 38 – Penningetorp, Ukna s:n, Västervik k:n 45
Område 39 – Ekhult Väst, Ukna s:n, Västervik k:n 46
Område 40 – Ekhult Öst, Ukna s:n, Västervik k:n 47
Område 41 – Holm Väst, Virserum s:n, Hultsfred k:n 48
Område 42 – Fliseryd NV, vid Kvillen, Fliseryd s:n, Mönsterås k:n 49
Område 43 – Åbro NV, Kristvalla s:n, Nybro k:n 50
Område 44 – Sällevadsåns NR, Järeda s:n, Hultsfred k:n  51
Område 45 – Aboda kvarn, Kråksmåla s:n, Nybro k:n 52
Område 47 – Blomsterlund Norr, Vena s:n, Hultsfred k:n 54
Område 48 – Tyllingsön, Ukna s:n, Västervik k:n 55
Område 49 – Åkärr, Vårums NR, Dalhems s:n, Västervik k:n 56
Område 50 – Grytet SO, Kristdala s:n, Oskarshamns k:n 57
Område 51 – Bergebo NV, Döderhults s:n, Oskarshamns k:n 58
Område 52 – Försjön NO, Skrikebo N, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n 59
Område 53 – Skälshult SO, Kristdala s:n, Oskarshamns k:n 60
Område 54 – Simnemåla, Torsås s:n, Torsås k:n 61
Område 55 – Revsudden, Ryssby s:n, Kalmar k:n 63
Område 56 – Smällen Väst, Högsby s:n, Högsby k:n 64
Område 57 – Ramsebo Ost, Virserum s:n, Hultsfred k:n 65
Område 58 – Virserum Norr, Virserum s:n, Hultsfred k:n 66
Område 59 – Borgberget, vid Hällsjöns sydvästsida, Hallingebergs s:n, Västervik k:n 67
Område 60 – Kattbacksberget, Hallingberg s:n, Västervik k:n 67

Redovisning av områden, där fjälltaggsvampar tidigare påträffats                   69
Sällevadsån, södra åsen, Järeda s:n, Hultfreds k:n    69
Pauliströmsån, Järeda socken, Hultsfreds k:n 70
Ekhagens golfbana, Västerviks s:n, Västerviks k:n 71
Boda NV, Odensvi s:n, Västerviks k:n 72
Mossända, Dalhems s:n, Västerviks k:n 74
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Inledning
Föreliggande arbete är utfört på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Kalmar län inom ramen för Åt-
gärdsprogrammen (ÅGP) för rödlistade fjäll-
taggsvampar (släktet Sarcodon).

Inventeringen har omfattat fyra lokaler med ti-
digare fynd av hotade fjälltaggsvampar samt 60 
potentiellt lämpliga lokaler l på fastlandsdelen 
av Kalmar län. Endast de arter av de fjälltagg-
svampar som är hotade (d.v.s. klassade som EN 
och VU på rödlistan) har eftersökts. Sedan tidi-
gare finns fynd av följande hotade fjälltagg-
svampar i länet; Sarcodon fennicus, bitter tagg-
svamp, Starkt hotad (EN), Sarcodon 
fuligineoviolaceus, lilaköttig taggsvamp, Starkt 
hotad (EN), Sarcodon glaucopus s. lat., blåfotad 
taggsvamp, Sårbar (VU), Sarcodon joeides, 
lundtaggsvamp, Starkt hotad (EN), Sarcodon 
leucopus, slät taggsvamp, Starkt hotad (EN), 
Sarcodon lundellii, koppartaggsvamp, Sårbar 
(VU), Sarcodon martioflavus, sammetstagg-
svamp, Sårbar (VU) samt Sarcodon versipellis, 
brödtaggsvamp, Starkt hotad (EN).

Fältarbetet är utfört under tiden augusti – sep-
tember 2012 och augusti – september 2013. 
Sammanställningen är gjord under hösten 2013 
och vintern – våren 2014.

Fältarbetet utfördes av Anita Stridvall, Kurt-An-
ders Johansson, Rolf-Göran Carlsson och To-
mas Fasth. Slutlig sammanställning och redige-
ring har gjorts av Leif Andersson. Vår kontakt 
på Länsstyrelsen har varit Thomas Johansson.

Metodik

Framtagande av lokaler för 
fältinventering

Länsstyrelsen i Kalmar län försåg oss med en 
lista på 61 lokaler där vi skulle söka efter hotade 
fjälltaggsvampar. Dessutom fick vi en lista på 

fyra lokaler med sammanlagt åtta EN och VU-
klassade fjälltaggsvampar blivit funna.
Länsstyrelsens sökkriterier för eftersök av po-
tentiella lokaler för Sarcodon-arterna gjordes 
genom att man kombinerade objekt från nyckel-
biotopsinventeringen med:

• förekomst av basiska bergarter
• skogsbeten på basiska bergarter 
• förekomst av mosippa eller röd skogslilja

Fältinventering
Fältarbetet utfördes båda inventeringsåren un-
der andra halvan av augusti till första halvan av 
september. Alla lokaler utom en besöktes under 
inventeringen 2012 och 2013. Lokal 29 – Mörk-
vik NV, Loftahammar s:n, Västervik k:n inven-
terades ej på grund av bilhaveri sista invente-
ringsdagen.

För varje lokal gjordes en bedömning enligt föl-
jande: Lokalen ej lämplig, lokal möjligen lämp-
lig eller lokalen mycket lämplig. Bedömningen 
gjordes utifrån förekomst av andra svamparter 
som normalt är följearter till rödlistade fjäll-
taggsvampar, markens kärlväxtflora och moss-
flora, markstruktur (jordlager där mycel av fjäll-
taggsvampar kan växa), mark fuktighet (ej för 
fuktigt), trädskiktets ålder och struktur.Om an-
dra intressanta arter påträffades noterades dessa.

Fjälltaggsvampar som beredde bestämningsbe-
kymmer har fotograferats på plats och belägg av 
samtliga rödlistade fjälltaggsvampar har tagits. 
För andra rödlistade arter eller intressanta arter, 
där belägg är nödvändiga för fyndverifikation, 
har sådana tagits. Beläggen förvaras i Västgöta-
bergens Svampklubbs Herbarium och Herbariet 
vid Göteborgs Botaniska Institution. 
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Karta över de inventerade objektenas läge.
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Uppgifter som noterades på lokaler 
där rödlistade fjälltaggsvampar 
noterades
Följande uppgifter har noterats:

• Förekomster av fjälltaggsvampar (art, antal 
fruktkroppar och antal mycel).

• För rödlistade fjälltaggsvampar uppskat-
tades antal mycel.

• Förekommande marktaggsvampar.
• Förekommande andra rödlistade eller an-

dra intressanta marksvampar (t.ex. 
signalarter).

• Markförhållanden (jordart, lutning, mark-
fuktighet, hydrologi, kalkhalt)

• Skogstyp 
• Trädslagsfördelning i volymmässiga 

tiondelar. 
• Uppskattning av beståndsålder samt ålder 

och trädslag av äldsta träd.   
• Bedömning av trädkontinuitet.
• Skogens slutenhetsgrad.
• Fältskiktstyp och fältskiktets 

täckningsgrad.
• Eventuell markstörning.
• Faktorer som kan antas utgöra hot mot 

förekomsterna.
• I de fall det ansågs angeläget gavs förslag 

på åtgärder för att gynna fjälltaggsvampar 
och violgubbe.

• Kort allmän beskrivning av lokalen.
• GPS-koordinat i rikets nät med minst 10 m 

noggrannhet 
• Administrativa data – län, kommun, för-

samling, fastighet, observatör.

Uppgifter som noterades på lokaler 
där rödlistade fjälltaggsvampar inte 
noterades
På de lokaler där rödlistade fjälltaggsvampar 
inte observerades, dvs de flesta lokalerna, gjor-
des en kort beskrivning av lokalen och en mer 
översiktlig inventering.

Efterarbete
Under efterarbetet har en del svårbestämda arter 
bestämts och/eller kontrollerats av oss eller an-
dra experter. Samtliga fynd har lagrats i Västgö-
tabergens Svampklubbs fynddatabas. Uppgif-
terna har sedan exporterats till Artportalen. 

Resultat
Samtliga potentiella lokaler för rödlistade fjäll-
taggsvampar utom en besöktes p.g.a. att koordi-
natens noggrannhet var för dålig (500 m). Dess-
utom besöktes fyra av de lokaler där de EN- och 
VU klassade fjälltaggsvampar hade setts tidi-
gare. På dessa lokaler återfanns arterna på två av 
lokalerna.

Rödlistade fjälltaggsvampar blev bara funna på 
tre av de 60 inventerade lokalerna. De allra fles-
ta områden som sökts ut är nyckelbiotoper. I fle-
ra områden dominerade miljöer som inte var 
lämpliga som för fjälltaggsvampar t.ex. block-
marker. Detta trots att de i nyckelbiotopsdataba-
sen fått en annan, för Sarcodon-arter, lämplig, 
kategorisering.Såväl 2012 som 2013 var dåliga 
till mycket dåliga svampår. Trots detta gjordes 
flera intressanta fynd på en del av lokalerna. 
Möjligheten att bedöma lokalerna som lämpliga 
för rödlistade fjälltaggsvampar har varit tämli-
gen goda. Lokaler med rikligt med blåsippa och 
kranshakmossa tillsammans med gran, gärna 
äldre gran, har varit viktiga kriterier vid bedöm-
ningen. Sandiga tallskogar, gärna med äldre 
träd, har för fjälltaggsvampar knutna till tall, har 
varit kriterier för dessa arter men sådana har va-
rit få i inventeringen. Biotoper för fjälltagg-
svampar knutna till andra trädslag saknades i de 
inventerade områdena.

Om svampåren varit bättre hade troligen rödlis-
tade fjälltaggsvampar kunnat hittas på betydligt 
flera lokaler. Vi tror att de skulle påträffas i 25 
av de inventerade lokalerna om det blev ett opti-
malt svampår.

I flera områden dominerade miljöer som inte var 
lämpliga för fjälltaggsvampar. Detta trots att de 
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i nyckelbiotopsdatabasen fått en annan, för fjäll-
taggsvampar, lämplig, kategorisering. Den vik-
tigaste anledningen till att ett område bedömdes 
som olämpligt  var att området var extremt rikt 
på grova block, ofta i kombination med tunna 
jordlager på hällmarker. En annan anledning var 
att området utgjordes av näringsfattig skogs-
mark. Lövbestånd som dominerades av trivial-
löv, främst asp och björk, bedömdes också som 
olämpliga lokaler för fjälltaggsvampar. Ädel-
lövskogar av ask, alm och lönn är inte heller 
lämpliga.

Förutom fynden av rödlistade fjälltaggsvampar 
gjordes 56 fynd av andra rödlistade svamparter 
tillhörande 29 olika arter. Dessutom gjordes 19 
fynd av rödlistade kärlväxter tillhörande sju ar-
ter.
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Redovisning av potentiellt lämpliga områden 
för fjälltaggsvampar
I detta avsnitt ges en beskrivning av de invente-
rade objekten. För varje objekt redovisas en kar-
ta över objektets läge och utsträckning. Koordi-
natangivelser för arter är angivna med 10 m 
noggrannhet. Koordinaterna är angivna i syste-
met RT 90 2,5 gon Väst.
För de olika listade arterna anges artens status 
som naturvårdsart:

S = signalart i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsin-
ventering
DD = kunskapsbrist
NT = nära hotad
VU = sårbar
EN = starkt hotad

För uppräknade naturvårdsarter av kärlväxter, 
mossor, lavar och svampar anges både veten-
skapligt och svenskt namn.

Område 0 – Johanstorp NV, Fagerhult S, Fagerhult s:n, Högsby k:n

Status: Nyckelbiotop 
Areal: 21,9 ha
Fältbesök datum: 2012-08-27
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
En betad, grandominerad, cirka 80–120-årig, 
harsyrerik barrskog med litet inslag av klibbal, 
tall och vårtbjörk. Dessutom förekommer en-
staka bokar, ekar, rönnar och sälgar. Även has-
sel finns. Några gamla träd påträffades. Stora 
hyggen med sly och öppna marker ingår i områ-
det. Rikligt med blåsippor och skogsfibblor 
finns i den rika granskogen. I markvegetationen 
påträffas dessutom blåsuga, bergmynta, grönvit 
nattviol, gullviva, gökärt, kärrfibbla, ormbär, 
slåttergubbe, smultron, sommarfibbla och stor-
rams. Enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsin-
ventering har området en rik marksvampsflora.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Blodsopp, Boletus luridiformis, S
Fjällig taggsvamp, Sarcodon imbricatus, S
Kärrfibbla, Crepis paludosa, S
Ormbär, Paris quadrifolia, S
Slåttergubbe, Arnica montana, NT
Sommarfibbla, Leontodon hispidus, NT
Storrams, Polygonatum multiflorum, S

Bedömning
Delar av området, där gran växer och markve-
getationen är örtrik, kan vara lämpliga för fjäll-
taggsvampar.

Karta. Område 0.
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Område 1 – Lämmedal NO, Döderhults s:n, Oskarshamns k:n 

Status: Naturreservat och nyckelbiotop
Areal: 6,9 ha
Fältbesök datum: 2012-08-24
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Blockrik barrnaturskog på basisk bergart med 
cirka hälften gran och ganska mycket tall, samt 
bestånd av gamla aspar och enstaka björkar. 
Rikligt med lågor av gran och tall, samt enstaka 
lågor av asp förekommer. Mossklädda block 
och rikligt med hänglavar finns i området. Inga 
speciella kärlväxter noterades. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 
NT, på en vägkant alldeles utanför NR.
Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar, 
men den rika tillgången på ved gör att den even-
tuellt kan vara en bra vedsvampslokal

Karta. Område 1 och 2.

Område 2 – Lämmedal  NNO, Döderhult s:n, Oskarshamn k:n

Karta – se föregående område.
Status: Naturreservat och nyckelbiotop
Areal: 3,2 ha
Fältbesök datum: 2012-08-24
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Grandominerad, lövrik, blockig barrnaturskog 
på basisk bergart med en stor samling av gamla 
aspar och enstaka tallar. Området har rikligt 
med död ved och lågor, samt gott om mosskläd-
da block. Inga speciella kärlväxter noterades. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Veckticka, Antrodia pulvinascens, NT, koord. 
RT 90  6358296, 1529994 (10 m noggrannhet)
Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 
NT
Gulporing, Junghuhnia luteoalba s.lat., NT
Brandticka, Pycnoporellus fulgens, VU, RT 90  
6358276, 1529975 (10 m noggrannhet)

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar, 
men är en mycket fin vedsvampslokal som bor-
de undersökas närmare.
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Område 3 – Hulteglänns NR, Döderhult s:n, Oskarhamns k:n

Status: Naturreservat och nyckelbiotop
Areal: 12,4 ha
Fältbesök datum: 2012-08-24
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Lövblandad, sydvänd, blockig, örtrik barrnatur-
skog på basisk bergart, där cirka hälften av sko-
gen består av granar och en del tallar. Den andra 
hälften utgörs mest av ekar och gamla aspar, 
samt enstaka almar, askar, glasbjörkar, rönnar 

och skogslindar. I buskskiktet förekommer mest 
hassel.

Flera av träden är gamla. Rik mosspåväxt finns 
på träd, block och bergväggar. Det finns tämli-
gen allmänt med lågor av främst lövträd och 
mycket ris och grenar. I delar av området finns 
rikligt med blåsippa och myskmadra. Andra de-
lar har en betydligt fattigare flora på näringskrä-
vande arter.

Karta. Område 3, 4, 5, och 6.
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Fynd av rödlistade arter och signalarter
Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes, NT, 
med ek, koord. RT 90  6356791, 1532918 (10 m 
noggrannhet)
Tungticka, Piptoporus quercinus, EN, på klen 
ek, koord. RT 90  6356767, 1533113 (10 m nog-
grannhet)
Ramaria flavobrunnescens, NT, koord. RT 90  
6356732, 1533035 (10 m noggrannhet)
Alm, Ulmus glabra, VU
Ask, Fraxinus excelsior, VU

Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Myskmadra, Galium odoratum, S
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Området är lämpligt för fjälltaggsvampar i de 
delar där gran växer på örtrik mark. Områdena 
med rik granskog och med ädellövträd förefal-
ler även i övrigt vara värdefulla svamplokaler.

Område 4 – Sjönäs N, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n

Karta – se föregående område.

Status: Nyckelbiotop
Areal: 0,2 ha
Fältbesök datum: 2012-08-24
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Området består till ungefär hälften av ekar, i öv-

rigt finns granar och ganska gott om tallar och 
enstaka lindar. Det är blockrikt och på block, 
träd och berg finns mossfällar.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar.

Område 5 – Hulteglänns NR, Döderhult s:n, Oskarshamn k:n

Karta – se område 3.

Status: Naturreservat och nyckelbiotop
Areal: 6,4 ha 
Fältbesök datum: 2012-08-25
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Mycket storblockig, 80 – 130-årig, lövrik barr-
skog av örtrik typ på basisk bergart. Området 
består också delvis av alkärr och sumpskogsom-
råden.
I området finns även alm, grova aspar, ask och 
skogslind. Bland buskarna kan nämnas skogs-
try. Rikligt med blåsippa och harsyra finns i hela 

området. Dessutom påträffas långsvingel, 
myskmadra och vårärt. Död ved finns rikligt, 
såväl av löv- som barrträd. Området är en vär-
defull vedsvampslokal.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Alm, Ulmus glabra, VU
Ask, Fraxinus excelsior, VU
Myskmadra, Galium odoratum, S
Skogslind, Tilia cordata, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar, 
men den rika tillgången på ved gör, att den 
eventuellt kan vara en bra vedsvampslokal.
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Område 6 – Järngallra syd, Döderhults s:n, Oskarshamn k:n

Karta – se område 3.

Status: Nyckelbiotop
Areal: 2,9 ha
Fältbesök datum: 2012-08-24
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Grönstenspåverkad sluttning ner mot sjön Hul-
teglänn. Sluttningen består av barrskog med 
stort inslag av asp och ek. De mer höglänta par-
tierna är av örttyp och mindre områden av ris-
typ. I sluttningen ner mot sjön är det gott om 
blåsippa. I markvegetationen påträffas även 
bergmynta, hässlebrodd, kal tallört, lundslok, 
murgröna, myskmadra, trolldruva, vispstarr och 
vårärt. Död ved av både löv- och barrträd före-
kommer rikligt. Området har en värdefull 
svampflora, särskilt i de nedre delarna mot sjön.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Zontaggsvamp, Hydnellum concrescens, S, un-
der ek, koord. RT 90 6356867, 1531531 (10 m 
noggrannhet)
Barkticka, Oxyporus corticola, S, koord. RT 90 
6356919, 1531636 (10 m noggrannhet)
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Kal tallört, Monotropa hypopitys subsp. hypop-
hegea, S
Murgröna, Hedera helix, S, koord. RT 90 
6356921, 1531505 (10 m noggrannhet)
Myskmadra, Galium odoratum, S
Trolldruva, Actaea spicata, S

Bedömning
Lämplig lokal för fjälltaggsvmapar som växer i 
lövskog. Hela sluttningen ner mot sjön Hul-
teglänn har rik kärlväxtflora och är troligen en 
värdefull svamplokal för både mark- och ved-
svampar.
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Område 7 – Sjönäs SO, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n

Status: Biotopskydd
Areal: 3,7 ha
Fältbesök datum: 2012-08-24
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Mycket blockrik och kuperad barrskog med in-
slag av grova aspar och ett mindre område med 
klibbal. Även en mindre förekomst av skogslind 
finns i området. Bland buskarna märks bl.a. må-
bär. Död ved finns, men mindre rikligt. Området 
lär ligga på basisk bergart. I markfloran märks 
bl.a. fåtaliga blåsippor och liljekonvalj.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Fyrflikig jordstjärna, Geastrum quadrifidum, 
NT, på barrmattan under gran, koord. RT 90 
6355886, 1533435 (10 m noggrannhet)
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar, 
men kan på sikt utvecklas till en värdefull ved-
svampslokal.

Karta. Område 7.
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Område 8 – Grindstugan S, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n

Status: Nyckelbiotop 
Areal: 0,5 ha
Fältbesök datum: 2013-09-05
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Lövsumpskog på basiskt underlag med framför 
allt och glasbjörkar och granar, samt enstaka as-
par, klibbalar och tallar. I bottenskiktet finns rik-
ligt med vit- och björnmossa. Där förekommer 
också blåsstarr och vippstarr. I sänkan finns en 
låga av en gammal asp, samt rikligt med döda 
träd och högstubbar av glasbjörk och granar. 
Området närmast sänkan är rikare. Där finns en-
staka blåsippor, lundgröe, stenbär och lite 
kranshakmossa.

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Veckticka, Antrodia pulvinascens, NT, på asplå-
ga i lövsumpskogen, koord. RT 90 1535119, 
6355899 (10 m noggrannhet)
Alabasterriska, Lactarius resimus, ovanlig riska 
i södra delen av landet
Luddticka, Onnia tomentosa, NT, koord. RT 90  
6355899, 1535119 (10 m noggrannhet), väster 
om sänkan under gran.
Blåsippa, Hepatica nobilis, S

Bedömning
Lövsumpskogen är inte lämplig för fjälltagg-
svampar. Däremot kan området i väster i anslut-
ning till sänkan vara lämpligt. Där finns spar-
samt med lundväxter och luddticka, Onnia 
tomentosa, påträffades där under gran.

Karta. Område 8.



INVENTERING AV RÖDLISTADE FJÄLLTAGGSVAMPAR I KALMAR LÄN 2012-201318

Område 9 – Kloster NO, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 0,8 ha
Fältbesök datum: 2013-09-06
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Mycket fin bäckdal som ligger NO om Kloster. 
Den aktuella bäcken rinner mellan Klostergöl 
och Bråhultesjön. Området består av grandomi-
nerade branta sluttningar och utmed bäcken do-
minerar klibbal med stort inslag av hassel. En 
del ask finns också. Objektet ligger på en basisk 
bergart och markfloran är örtrik. Här finns bl.a. 
blåsippor, skogsfibblor, skogsvicker, stenbär, 
trolldruva och vårärt. I de torrare delarna hitta-
des tallört. Död ved finns, men är inte riklig.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Kandelabersvamp, Artomyces pyxidatus, NT, på 
aspved, koord. RT 90 6360168, 1520091
Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 
NT
Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, S
Ramaria rubripermanens (en stor gul finger-
svamp), S
Ask, Fraxinus excelsior, VU
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Trolldruva, Actaea spicata, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Den grandominerade sluttningen som har lund-
vegetation är mycket lämplig lokal för fjälltagg-
svampar. Hela bäckravinen kan vara en värde-
full svamplokal och ett fynd av den ovanliga 
svampen Ramaria rubripermanens är ett bevis 
på detta.

Karta. Område 9.
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Område 10 – Figeholms NR, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n

Status: Naturreservat och nyckelbiotop
Areal: 5,7 ha
Fältbesök datum: 2013-09-06
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Blockrik blandskog, som till hälften består av 
framför allt granar, men även tallar. Här finns 
också tämligen allmänt av gamla aspar och sen-
vuxna ekar.  Även björkar och skogslindar före-
kommer. Bland buskarna märks en del hassel. 
Bland örterna påträffas harsyra, lundslok, mysk-
madra, smultron, stor blåklocka och vårärt. En 

del kranshakmossa påträffades. I området finns 
mindre mängder med lågor.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Rävticka, Inonotus rheades, S
Myskmadra, Galium odoratum, S
Skogslind, Tilia cordata, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar.

Karta. Område 10, 11 och 12.
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Område 11 – Del av Figeholms NR, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n

Karta – se föregående område.

Status: Del är naturreservatet och nyckelbiotop
Areal:10 ha
Fältbesök datum: 2013-09-08
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson 

Beskrivning
Mycket blockrik blandskog med aspar, ekar, 
granar, hassel, skogslindar och tallar.  Glasbjör-
kar och klibbalar finns i sänkor och i de låglänta 
myrområdena. Gamla aspar, granar och tallar 
förekommer frekvent. Blåsippa, harsyra, lunds-
lok, myskmadra, natt och dag, skogsviol, tulkört 
och vispstarr noterades, men i litet antal och en-
dast i vissa delar. Triviala mossor och blåbärsris 
dominerar stora delar av området.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Blodsopp, Boletus luridiformis, S
Zontaggsvamp, Hydnellum concrescens, S, ko-
ord. RT 90  6361959, 1543714 (10 m noggrann-
het)
Luddticka, Onnia tomentosa, NT, koord. RT 90  
6361818, 1543984 (10 m noggrannhet)
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Myskmadra, Galium odoratum, S
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Vissa delar av området är lämpligt för fjälltagg-
svampar, t.ex. där fynd gjordes under gran av 
luddticka, Onnia tomentosa.

Område 12 – Figeholm NR, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n

Karta – se område 10.

Status: Naturreservat och nyckelbiotop
Areal: 10,5 ha
Fältbesök datum: 2013-09-08
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson

Beskrivning
Bergig och blockig barrnaturskog med huvud-
sakligen gran, men med inslag av aspar, ekar, 
lönnar, skoglindar och tallar. Gamla granar och 
aspar förekommer liksom lågor av dem. Bland 
örterna finns blåsippa, gökärt, hässlebrodd, lilje-
konvalj, lundgröe, lundslok, myskmadra, skogs-
viol och vårärt. På något ställe påträffades sår-
läka. Mossklädda block förekommer tämligen 
frekvent.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides, få fynd 
av arten anmälda till Artportalen från Kalmar 
läns fastland.

Luddticka, Onnia tomentosa, luddticka, NT, 2 
lokaler, RT 90 6362408, 1544392 (10 m nog-
grannhet) och 6362387, 1544458 (10 m nog-
grannhet).
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Myskmadra, Galium odoratum, S
Sårläka, Sanicula europaea, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Området är i vissa delar lämpligt för fjälltagg-
svampar, speciellt i de områden där granar väx-
er och markvegetationen samtidigt består av 
lundväxter, t.ex. där luddticka Onnia tomentosa 
påträffades.
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Område 13 – Skrivareberget NV, Snarås SV, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 0,6 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson

Beskrivning
Blockig, lövrik barrnaturskog, där gran domine-
rar, men där det också finns ett större bestånd av 
äldre aspar, samt ett mindre antal glasbjörkar, 

klibbalar och lönnar. Det finns dessutom rikligt 
med död ved. Bland kärlväxterna påträffades 
enstaka blåsippor och lite bergslok, gökärt, har-
syra och smultron.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Blåsippa, Hepatica nobilis, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar.

Karta. Område 13.
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Område 14 – Eka NV, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 1,5 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson

Beskrivning
Blockrik, grandominerad barrskog på grönsten 
med ett större bestånd av gamla aspar, samt en 
del ekar och lönnar. Några lindar, vårtbjörkar 
och tallar finns också. Rikligt med granlågor 
och döda träd. Vissa träd är färgmärkta, vilket 
gäller både aspar och granar Undervegetationen 
är ställvis fattig, ställvis rik. Mycket riklig före-
komst av lundslok och fläckvis finns blåsippor, 
myskmadra och sårläka. Murgröna påträffades. 
Området var svårframkomligt på grund av 
block och lågor, samt på grund av att många 
klena träd fällts. Det senare kan vara en förbere-
delse för avverkning.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Luddticka, Onnia tomentosa, NT, med gran i 
sänka, koord. RT 90  6365361, 1540153 (10 m 
noggrannhet)
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Murgröna, Hedera helix, S, koord. RT 90 
6365362, 1540196 (10 m noggrannhet)
Myskmadra, Galium odoratum, S
Sårläka, Sanicula europaea, S

Karta. Område 14.

Bedömning
Lokalen är lämplig för fjälltaggsvampar främst 
där luddticka, Onnia tomentosa, påträffades 
med gran.
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Område 15 – Botestorp NO, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n

Status: Del av området har biotopskydd
Areal: 1 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson

Beskrivning
Område med huvudsakligen tallar på berg och 
hällar där det växer blåbärsris, lingon, ljung och 
renlavar. I övrigt finns granar i sänkorna och i 
kanterna aspar och björkar. I sänkorna finns 
skvattram och odon. Inga lundväxter anteckna-
des.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 
NT, koord. RT 90 6366373, 1541640 (10 m 
noggrannhet), med gran och tall
Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, S, 
koord. RT90 6366192, 1541714 (10 m nog-
grannhet)
Blomkålsvamp, Sparassis crispa, S, vid tall

Bedömning
Lokalen är troligen inte lämplig för fjälltagg-
svampar, möjligen finns potential i området där 
orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 
påträffades.

Karta. Område 15.
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Område 16 – Perstorpet  NO, Tuna s:n, Vimmerby k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 1,4 ha
Fältbesök datum: 2012-08-26
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Området består av senvuxen gammal tall med 
inslag av få grova granar. Här förekommer ock-
så ekar, enar och någon rönn. Berghällar ger ka-
raktär åt området. Markvegetation är av mager 

typ med arter som lingon och ljung, men här fö-
rekommer också bergmynta, gökärt och kungs-
ljus. Död ved finns sparsamt i objektet. Tallticka 
växte på en av de äldsta tallarna.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Tallticka, Phellinus pini, NT, koord RT 90 
6380371, 1519228 (10 m noggrannhet)

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 

Karta. Område 16.
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Område 17 – Baggestorp SO, Gamleby s:n, Västerviks k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 0,7 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson 

Beskrivning
Lövskog på lerig mark i bäckravin med bestånd 
av askar, aspar, ekar, klibbalar, lönnar och rön-
nar. Här finns också hassel. Rikindikerande ör-
ter är ormbär och stinksyska, samt ett större be-

stånd av storvuxen storrams. Mycket riklig 
förekomst av vinbergssnäckor både på marken 
och på trädstammarna.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Ask, Fraxinus excelsior, VU
Ormbär, Paris quadrifolia, S
Storrams, Polygonatum multiflorum, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar.

Karta. Område 17.
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Område 18 – Slätsand Ost, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 0,9 ha
Fältbesök datum: 2012-08-24
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Områdets trädskikt består av mycket gammal 
tall i en mycket storblockig terräng. Undervege-
tation saknas nästan helt. Grova aspar och trivi-
allöv finns. Död ved av både löv och tall före-
kommer. Området ligger på basisk bergart och 
betas årligen. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Inga fynd gjordes.

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar.

Karta. Område 18 och 19.

Område 19 – Slätsand Väst, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n

Karta – se föregående område.

Status: Nyckelbiotop
Areal: 0,4 ha
Fältbesök datum: 2012-08-24
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Områdets trädskikt består av mycket gammal 
tall med inslag av grov asp, skogslind och trivi-
allöv i en mycket storblockig terräng. Underve-
getation saknas nästan helt. Området, som be-
tas, ligger på basisk berggrund. Död ved av 
både löv och tall förekommer. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar.
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Område 20 – Tinnsebo, Virserum s:n, Hultsfred k:n

Status: Området är oskyddat
Areal: 21,4 ha
Fältbesök datum: 2012-08-26
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Största delen av området består av trivial tall-
skog på mager mark. Stora hyggen och en del 
bergknallar tar upp en stor del av objektet. 
Markvegetationen är av fattig risartad typ med 
lingon, ljung och mjölon. I en bergig sluttning 
ner mot sjön Äsen är dock skogen äldre. I detta 
område påträffades vid en stig både ryl och blå-
fotad taggsvamp. Död ved av betydelse saknas. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Blåfotad taggsvamp, Sarcodon glaucopus s. lat, 
VU, 2 mycel, utmed stigen ner mot sjön koord. 
RT 90 6350555, 1491589 (10 m noggrannhet)
Ryl, Chimaphila umbellata, EN, cirka 50 styck-
en småplantor vid stigen mot sjön, koord. RT 90 
6350622, 1491599 (10 m noggrannhet)

Bedömning
Mycket lämplig lokal för fjälltaggsvampar i vis-
sa partier av tallskogen. Detta gäller framför allt 
i de äldre delarna av tallskogen, som växer i 
sluttningen ner mot sjön Äsen. I övrigt är 
svampfloran troligen av mindre betydelse, men 
bör eventuellt inventeras ytterligare.

Karta. Område 20.

Blåfotad taggsvamp, Sarcodon glaucopus s. lat,. från Område 20. Foto Anita Stridvall.
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Område 21 – Lilla Fagersjön Norr, Rumskulla s:n, Vimmerby k:n

Status: Området ägs av Sveaskog, frivilligt av-
satt område
Areal: 21,4 ha
Fältbesök datum: 2012-08-26
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Beskrivning
Tallskog med inslag av gran på mager mark av 
ristyp. I vissa delar av objektet har avverkning 
skett. I norra delen finns en liten ås, som inte är 
avverkad. Södra delen består av ren tallskog på 
mager mark av ristyp i sluttningen ner mot Lilla 
Fagersjön. En tornfalk observerades vid besö-
ket. Mosippa lär finnas i området, men den ob-
serverade inte av oss.

Fynd av rödlistade arter och signalarter m fl
Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, NT
Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, S
Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, S
Svart taggsvamp, Phellodon niger, NT
Ramaria karstenii, en stor beigefärgad finger-
svamp, NT, koord. RT 90 6401032, 1487159
Blomkålssvamp, Sparassis crispa, S

Bedömning
Lämpliga växtplatser för fjälltaggsvampar finns 
i delar av området. Svampfloran bör följas upp 
under ett bättre svampår. 

Karta. Område 21 och 22.

Lokal för flera olika taggsvampar i område 21. Foto: Tomas Fasth.
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Område 22 – Fagerdal Norr, Rumskulla s:n, Vimmerby k:n

Karta – se föregående område.

Status: Området ägs av Sveaskog, frivilligt av-
satt område
Areal: 2,1 ha
Fältbesök datum: 2012-08-26
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson, Tomas Fasth

Beskrivning
Mager tallskog på sandig mark. Området har 
nyligen naturvårdsbränts i syfte att bevara före-
komsten av mosippa och är i dagsläget ett stort 
brandfält med många svartbrända tallar och 
bränd död ved.

Fynd av rödlistade arter och signalarter m fl
Svartnavling Myxomphalia maura, (gynnas av 
brand)
Kolflamskivling Pholiota highlandensis, (gyn-
nas av brand)

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Objektet är ett mycket intressant område för 
svampar som gynnas av brand. Här kan man 
följa svampars, men även lavars, utveckling i en 
naturvårdsbränd biotop.

 

Naturvårdsbränd skog i område 22. Foto: Tomas Fasth.
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Område 23 – Stora Vrången NR – Östra delen, Dalhem s:n, Västervik k:n

Status: Naturreservat och nyckelbiotop
Areal: 5,4 ha
Fältbesök datum: 2012-08-25
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
I detta område finns såväl örtrik granskog som 
tallskog. Dessutom förekommer inslag av ek, 
hassel och skogslind. I objektet finns även gran-
skog av mer fattig typ. Området har en orörd ka-
raktär och är mycket artrikt både beträffande 
kärlväxter och svampar.  Det finns gott om både 
blåsippor och harsyra. Andra kärlväxter som på-
träffades var bl.a. backvicker, getrams, lungört, 
långsvingel, skogstry, skogsvicker och svartbrä-
ken.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Svartnande kantarell, Cantharellus melanoxe-
ros, NT, koord. RT 90 6432194, 1524097
Lundvaxskivling, Hygrophorus nemoreus, NT, 
koord. RT 90 6432187, 1523947
Svart taggsvamp, Phellodon niger, NT, koord. 
RT 90 6432187, 123947
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Myskmadra, Galium odoratum, S
Skogslind, Tilia cordata, S
Strävlosta, Bromopsis benekenii, NT
Vippärt, Lathyrus niger, S

Bedömning
Mycket lämplig lokal för fjälltaggsvampar. Om-
rådet hyser en anmärkningsvärd kärlväxt- och 
svampflora. Svampfloran i området bör invente-
ras närmare under ett bättre svampår.

Karta. Område 23 och 24.



31INVENTERING AV RÖDLISTADE FJÄLLTAGGSVAMPAR I KALMAR LÄN 2012-2013 31

Område 24 – Stora Vrången NR – Västra delen, Dalhem s:n, Västervik k:n

Karta – se föregående område.

Status: Naturreservat
Areal: 10,3 ha
Fältbesök datum: 2012-08-25
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Övre delen av området är ett bergigt och magert 
område med asp, gran och tall. Där finns även 
ett par mycket grova ekar. Sedan följer en berg-
brant och nedanför denna en brant sluttning 
med kalkgranskog. Granen här är cirka 120 år 
och området har en anmärkningsvärt rik svamp-
flora, men är också rikt på kärlväxter. Blåsippor 
och harsyra förekommer rikligt. Bland övriga 
kärlväxter märks bl.a. gökärt, hällebräken, mur-
gröna, skogsvicker, svartbräken och sårläka. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, S
Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, S
Lundvaxskivling, Hygrophorus nemoreus, NT, 
koord. RT 90 6432336, 1523656
Mandelriska, Lactarius volemus, S
Svart taggsvamp, Phellodon niger, NT
Koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii, VU, ko-
ord. RT 90 6432309, 1523717 och 6432290, 
1523703
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Murgröna, Hedera helix, S
Sårläka, Sanicula europaea, S

Bedömning
Utmärkt Sarcodon-lokal. Fynd av koppartagg-
svamp och andra taggsvampar visar, att området 
har en anmärkningsvärt rik svampflora. Även 
kärlväxtfloran är rik. Svampfloran i området bör 
inventeras närmare under ett bättre svampår.
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Område 25 – Grönlid Ost, Kråksmåla s:n, Nybro k:n

Status: Större delen är klassat som område med 
naturvärde
Areal: 4,8 ha
Fältbesök datum: 2012-08-27
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Området utgörs av ett hällmarksområde med 
tallskog på mycket mager mark. Mindre delar är 
lavtallskog. Undervegetationen är fattig, men 
rikare områden finns. Bland funna arter kan 
nämnas klockpyrola, storrams och tallört. 
Svampfloran i området är ganska fattig, men ty-
pisk för hällmarkstallskogar.

Fynd av rödlistade arter eller signalarter 
m fl

Blå taggsvamp, Hydnellum caeruleum, NT, ko-
ord. RT 90 6321407, 1509625
Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, S
Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, S
Mandelriska, Lactarius volemus, S
Klockpyrola, Pyrola media, sällsynt
Storrams, Polygonatum multiflorum, S

Bedömning
Lokalen kan vara lämplig för fjälltaggsvampar. 

Karta. Område 25.
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Område 26 – Äskekärrs NR, Kalvö, Loftahammar s:n. Västervik k:n

Status: Naturreservat
Areal: 18,3 ha
Fältbesök datum: 2013-09-06
Inventerare: Rolf-Göran Carlsson, Tomas 
Fasth

Beskrivning
Kustlandskap med fårbetad skog av ristyp. En 
stor del av området är öppet berglandskap med 
mestadels 50-100-år gamla tallar och med stort 
inslag av triviallöv. Av markfloran kan nämnas 
brudbröd, bunge, kustarun, smultronklöver och 
stensöta. Död ved förekommer sparsamt. 
Svampfloran är trivial.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Inga noteringar gjordes.

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 

Karta. Område 26.
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Område 27 – Krokshult NR, Kristdala s:n, Oskarshamns k:n

Status: Naturreservat
Areal: 7,2 ha
Fältbesök datum: 2012-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson 

Beskrivning
Området är en betad barrskog. En mindre del 
ligger på basisk berggrund. En del fuktiga par-
tier förekommer. Tillgången på död ved är spar-
sam. Av kärlväxtfloran kan nämnas kattfot, slåt-
tergubbe och sommarfibbla. Svampfloran kan 
vara intressant i de rikare partierna. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Grantaggsvamp, Bankera violascens, NT, ko-
ord. RT 90 6361702, 1516824
Fyrflikig jordstjärna, Geastrum quadrifidum, 
NT, koord. RT 90 6361702, 1516824
Sommarfibbla, Leontodon hispidus, NT
Slåttergubbe, Arnica montana, NT

Bedömning
Lämplig lokal för fjälltaggsvampar. Områdets 
rikare partier är särskilt intressanta. Svampflo-
ran bör inventeras ytterligare under ett bättre 
svampår. Skogsbete är en ovanlig biotop och 
betespåverkan gynnar i många fall svampfloran.

Karta. Område 27.
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Område 28 – Hinsatorp Väst, Fagerhult s:n, Högsby k:n

Status: Området är oskyddat
Areal: 15,2 ha
Fältbesök datum: 2012-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Betad triviallövskog på basisk berggrund. Den 
betade delen består av ek, hassel och triviallöv. 
Kärlväxtfloran är ganska trivial. Däremot finns 
en fin ängsgranskog utanför det stängslade om-
rådet, där både kärlväxterna och svampfloran är 
av rikare slag. Bland kärlväxterna där kan näm-
nas rikligt med blåsippa, liljekonvalj, stor blå-
klocka och vårärt.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Mandelriska, Lactarius volemus, S
Ekticka, Phellinus robustus, NT, koord. RT 90 
6341557, 1489877
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Lämplig lokal för fjälltaggsvampar. Önskvärt 
vore att ängsgranskogen, som gränsar till det nu 
betade området, också hävdas. Svampfloran kan 
vara intressant i de rikare partierna av området. 
Skogsbete är en ovanlig biotop.

Karta. Område 28.
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Område 30 – Fallebo NO, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n

Status: Natura 2000-område
Areal: 5,1 ha
Fältbesök datum: 2012-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Betad äldre barrskog av mer trivial typ med in-
slag av hassel. Hällmarksområden finns, men 
den mellersta delen av objektet är rikare. Av 
kärlväxtfloran där kan nämnas gulplister och 
slåttergubbe. Marksvampfloran verkar vara gan-
ska trivial.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Zontaggsvamp, Hydnellum concrescens, S
Ramaria rubripermanens, en stor gul finger-
svamp, S
Slåttergubbe, Arnica montana, NT

Bedömning
Lokalen kan vara lämplig för fjälltaggsvampar. 
Skogsbete är en ovanlig biotop.

Karta. Område 30.
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Område 31 – Fanketorp, Ryssby s:n, Kalmar k:n

Status: Biotopskydd och nyckelbiotop 
Areal: 9,5 ha
Fältbesök datum: 2013-09-08
Inventerare: Rolf-Göran Carlsson, Tomas 
Fasth

Beskrivning
Ett stort barrskogsområde med en ålder av 60-
130 år. Här finns ett stort inslag av hassel och 
lövträd. Bland dessa kan nämnas grov asp och 
skogslind. I övrigt förekommer blåsippa (rik-
ligt), grönpyrola, knärot, lundslok, myskmadra, 
skogssallat, skogsvicker, vippärt och vispstarr. 
Objektet innefattar tre biotopskyddade områden 
och flera nyckelbiotoper. Tyvärr är inte hela om-
rådet skyddat, utan oskyddade värdefulla ytor 
finns. Biotopskydden och nyckelbiotoperna 

ligger på basisk berggrund och har en anmärk-
ningsvärd kärlväxt- och svampflora. Både ved-
svamp- och marksvampfloran är av högsta 
klass. Området uppfyller flera av kriterierna för 
en kalkbarrskog och har mycket höga natur-
värden.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Veckticka, Antrodia pulvinascens, NT
Kandelabersvamp, Artomyces pyxidatus, på asp, 
NT, koord rt 90 6309510, 1526440
Rödgul trumpetssvamp, Cantharellus lutescens, 
S
Trådticka, Climacocystis borealis, på gran, S
Strimspindling, Cortinarius glaucopus, S
Kryddspindling, Cortinarius percomis, S
Zontaggsvamp, Hydnellum concrescens, S
Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, S

Karta. Område 31.
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Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, S
Rosetticka, Oligoporus floriformis, på gran, 
VU, koord. RT 90, 6309338, 1526730
Svart taggsvamp, Phellodon niger, NT, koord 
RT 90 6309240, 1526840, 6309510, 1526440
Ramaria flavescens, en stor gul fingersvamp, S, 
koord. RT 90 6309123, 1526883, 6309510, 
1526440
Bitter taggsvamp, Sarcodon fennicus, EN, ko-
ord RT 90, 6309338, 1526730 (1 mycel), 
6309123, 1526883 (2 mycel), 6309510, 
1526440 (1 mycel) 
Blomkålssvamp Sparassis crispa, vid tall, S,  
koord. RT 90 6309219, 1526940
Blåsippa, Hepatica nobilis, S 
Grönpyrola, Pyrola chlorantha, S
Knärot, Goodyera repens, NT, koord. RT 90 
6309157, 1526937
Myskmadra, Galium odoratum, S

Skogslind, Tilia cordata, S
Vippärt, Lathyrus niger, S
Blåmossa, Leucobryum glaucum, S
Fingerbålmossa, Riccardia latifrons, S
Gammelgranslav, Lecanactis abietina, S

Bedömning
Fynden av bitter taggsvamp och många andra 
rödlistade och sällsynta svampar visar, att områ-
det är av högsta klass, när det gäller svampflo-
ran. Bitter taggsvamp påträffades med fyra my-
cel, vilket är mycket ovanligt. Både veckticka 
och rosetticka fanns i de vedrika områdena. 
Området hyser också en rik kärlväxtflora. Såväl 
marksvamp- som vedsvampfloran bör invente-
ras ytterligare under ett bättre svampår, speciellt 
i de områden, som idag är oskyddade. Detta för 
att ta ställning till om de biotopskyddade områ-
dena bör utvidgas.

Bitter taggsvamp, Sarcodon fennicus, från område 31. Foto Tomas Fasth.
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Område 32 – Lundsvik Öst, Tjädermossen, Ukna s:n, Västervik k:n

Status: Biotopskydd
Areal: 4,7 ha
Fältbesök datum: 2012-08-25
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Barrnaturskog med rika sluttningar på basisk 
berggrund. Planare områden har mer trivial 
flora. I botten finns gransumpskog. I branterna 
förekommer små bergpartier på basisk berg-
grund. På dessa bergknallar växer bl.a. hassel 
och skogslind, samt ormbär, piprör, skogsvick-
er, skogssallat, stenbär och vårärt. Hela området 
är harsyrerikt och det är gott om blåsippa. Ob-
jektet har en orörd karaktär, men död ved före-
kommer sparsamt. Marksvampfloran förefaller 
rik och det är sannolikt en värdefull svamplokal.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, S
Mandelriska, Lactarius volemus, S
Fagerhätta, Mycena oregonensis, VU
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Ormbär, Paris quadrifolia, S
Skogslind, Tilia cordata, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Mycket lämplig lokal för fjälltaggsvampar. 
Svampfloran kan vara rik och bör inventeras yt-
terligare under ett bättre svampår. Den mycket 
sällsynta fagerhättan, Mycena oregonensis, på-
träffades. Den har bara fyra fynd i landet inrap-
porterade till Artportalen. Även närliggande 
områden såg intressanta ut och borde inventeras 
beträffande kärlväxt- och marksvampfloran och 
eventuellt ingå i ett utökat biotopskydd eller ett 
naturreservat.

Karta. Område 32.
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Område 33 – Norrlid Väst, Rumskulla s:n, Västervik k:n

Status: Biotopskydd (del av området – 3 ha)
Areal: 3,5 ha
Fältbesök datum: 2012-08-26
Inventerare: Tomas Fasth 

Beskrivning
Äldre barrskog med lövinslag. Starkt sluttande 
terräng, bitvis rasbrant och blockrikt. På krönet 
finns inslag av hällmarker. I söder tangerar ob-
jektet en bäck. I området kring bäcken, som ej 
har biotopskydd, finns ren lövskog med ädellöv-

inslag, bl.a. hassel och skogslind. Inga marks-
vampar av intresse påträffades.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Svampfloran förefaller trivial. Området kring 
bäcken borde ingå i biotopskyddet.

Karta. Område 33.
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Område 34 – Källebo SV, Dalhem s:n, Västervik k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 1,3 ha
Fältbesök datum: 2013-09-06
Inventerare: Rolf-Göran Carlsson, Tomas 
Fasth

Beskrivning
Cirka 80 – 120-årig, frisk, örtrik granskog där 
vissa ingrepp gjorts. I området finns svåra vilds-
vinsskador. I markfloran påträffades västlig 
hakmossa och vågig sidenmossa, men ingen 
marksvampsflora av intresse hittades under be-
söket.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Vågig sidenmossa, Plagiothecium undulatum, S
Västlig hakmossa, Rhytidiadelphus loreus, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar.

Karta. Område 34.
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Område 35 – Djupeträsk, Kristdala s:n, Oskarsham k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 1,3 ha
Fältbesök datum: 2012-08-24
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Tidigare betad bäckdal med mycket al, ek och 
hassel på rik mark. Även ett fåtal björkar och 
granar finns i området. Död ved förekommer. 
Kärlväxtfloran är sparsam, men blåsippa påträf-
fades. Marksvampfloran är troligen trivial.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Blåsippa, Hepatica nobilis, S

Bedömning 
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar.

Karta. Område 35.
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Område 36 – Träthult, Kristdala s:n, Oskarshamn k:n

Status: Naturreservat och nyckelbiotop
Areal: 0,9 ha
Fältbesök datum: 2012-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Mindre bäckdal med ädellövskog på rik mark, 
där även al och triviallöv förekommer. Död ved 
finns i mindre mängd. Beteshävden har upphört. 
I markfloran kan nämnas blåsippa och gulplis-
ter. Inga marksvampar av intresse hittades.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Blåsippa, Hepatica nobilis, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Marksvampfloran förefaller vara trivial. 

Karta. Område 36.
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Område 37 – Slätmo SO, Misterhult s:n, Oskarshamns k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 1 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson 

Beskrivning
Rik, vid inventeringstillfället, torr bäckdal. As-
kar, skogslindar och vårtbjörkar dominerar, men 
även alm, asp, ek och lönn, samt enstaka granar 
förekommer. I undervegetationen finns blåsip-
pa, bockrot, gullviva, liljekonvalj, lundslok, 
lungört, nejlikrot, rörflen, skogssallat, stor blå-
klocka, storrams och vårärt. Få marksvampar 
hittades, men fyndet av lömsk flugsvamp är in-
tressant. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides, få fynd 
anmälda till Artportalen från Kalmar läns fast-
land.
Alm, Ulmus glabra, VU
Ask, Fraxinus excelsior, VU
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Lungört, Pulmonaria obscura, S
Storrams, Polygonatum multiflorum, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar.

Karta. Område 37.
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Område 38 – Penningetorp, Ukna s:n, Västervik k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 1,7 ha
Fältbesök datum: 2012-08-25
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Bäckravin dominerad av planterad gran. Även 
en mycket brant sluttning med gran finns ner 
mot bäcken. Längs med bäcken förekommer 
enstaka klibbal och hassel. I början på bäckda-
len finns en liten ö på rikare mark. Här finns al, 
ask, gran, hassel och skogslind. Bland kärlväx-
terna märks blåsippa och trolldruva, även en li-
ten tuva med svartbräken påträffades. Död ved 
förekommer. Marksvampfloran är typisk för lite 
näringsrikare marker.

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, S
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa, på has-
sel, S
Hasselsopp, Leccinum pseudoscabrum, S
Russula pallescens, en mycket sällsynt kremla 
som bara har 6 kända fynd i landet inrapporte-
rade till Artportalen.
Ask, Fraxinus excelsior, VU
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Trolldruva, Actaea spicata, S
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Delar av området är lämpligt för fjälltaggsvam-
par. Området har delvis en ovanlig svamp- och 
kärlväxtflora. 

Karta. Område 38.



INVENTERING AV RÖDLISTADE FJÄLLTAGGSVAMPAR I KALMAR LÄN 2012-201346

Område 39 – Ekhult Väst, Ukna s:n, Västervik k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 0,7 ha
Fältbesök datum: 2012-08-25
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Mullrik, av ek dominerad bäckravin med inslag 
av grov asp, ek, hassel och olvon. Området lig-
ger på rik mark och har en ovanlig kärlväxtflora. 
Där kan nämnas blåsippa, lundelm, trolldruva 
och underviol. Död ved förekommer. Både 
marksvamp- och vedsvampfloran innehåller 
värdefulla arter.

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Oxtungsvamp, Fistulina hepatica, NT, koord 
RT 90 6445568, 1525934

Ekvaxskivling, Hygrophorus cossus, NT, koord 
RT 90 6445557, 1525854
Rävriska, Lactarius fulvissimus, en mycket säll-
synt riska
Brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis, 
på ekved, NT, koord RT 90 6445579, 1525922
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Lundelm, Elymus caninus, S
Trolldruva, Actaea spicata, S
Underviol, Viola mirabilis, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Både marksvamp- och vedsvampfloran är i öv-
rigt värdefull och borde inventeras under ett 
bättre svampår. Både detta område och nr 40 
borde biotopskyddas. 

Karta. Område 39 och 40.
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Område 40 – Ekhult Öst, Ukna s:n, Västervik k:n

Karta – se föregående område.

Status: Nyckelbiotop
Areal: 0,3 ha
Fältbesök datum: 2012-08-25
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Mullrik, av alm dominerad bäckdal med inslag 
av ek och hassel på rik mark. Död ved förekom-
mer. Av kärlväxtfloran kan nämnas blåsippa, lil-
jekonvalj och underviol. Marksvampfloran är 
möjligen värdefull.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Hasselsopp, Leccinum pseudoscabrum, S
Alm, Ulmus glabra, VU
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Underviol, Viola mirabilis, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Marksvamp- och vedsvampfloran kan vara in-
tressant och borde inventeras under ett bättre 
svampår. Detta område liksom nr 39 borde bio-
topskyddas.
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Område 41 – Holm Väst, Virserum s:n, Hultsfred k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 1,1 ha
Fältbesök datum: 2012-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Äldre granskog i storblockig rasbrant med rik-
ligt inslag av död ved. En mycket fin lodyta på 
cirka 40 meter finns i objektet. Nära Kroka-
bäcken är det sumpigare med klibbal. Området 
ligger på rik mark och har en fin kärlväxtflora. 
Bland arterna kan nämnas blåsippa, lundelm, 
piprör och skogssallat. På lodytan finns sten-
bräken och svartbräken. Svampfloran är för-
modligen rik.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 
NT
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Lundelm, Elymus caninus, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Området har möjligen en intressant marks-
vampsflora och borde inventeras närmare under 
ett bättre svampår. På östra sidan av Krokabäck-
en är det ett stort hygge, som kan påverka ob-
jektet negativt. Området är en liten pärla och 
borde biotopskyddas.

Karta. Område 41.
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Område 42 – Fliseryd NV, vid Kvillen, Fliseryd s:n, Mönsterås k:n

Status: Nyckelbiotop och del av biotopskydd
Areal: 8,3 ha
Fältbesök datum: 2013-09-09
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Bäckravin, delvis ett s. k. kvill-landskap, vid ett 
biflöde, Kvillen, till Emån. Barrskog med löv-
inslag av asp, björk, ek och hassel på sydsidan 
och lövskogsremsa på norrsidan med klibbal 
och sälg, som även finns vid bäcken på sydsi-
dan. Undervegetationen är delvis fattig och be-
står mest av triviala mossor, men fläckvis finns 
kranshakmossa. I sänkan vid bäcken finns brä-
kenmossa. Kärlväxter som antecknades var blå-
sippa, harsyra, knärot, lundslok, skogsfibbla, 
skogssallat, stensöta och trolldruva. Ett stort an-
tal marksvampar noterades, varav några var in-
tressanta. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Zonkamskivling, Amanita battarae, endast ett 
fåtal fynd rapporterade till Artportalen från fast-
landsdelen av Kalmar län.
Blodsopp, Boletus luridiformis, S
Lövviolspindling, Cortinarius violaceus, S, med ek
Sotriska, Lactarius lignyotus, S
Beckriska, Lactarius picinus, mycket litet antal 
fynd rapporterade till Artportalen, inga från 
Kalmar län
Ramaria sp., S, koord. RT 90  
6333565,1525981 (10 m noggrannhet)
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Knärot, Goodyera repens, NT, koord. RT 90 
6333393, 1526291 (10 m noggrannhet)
Trolldruva, Actaea spicata, S

Bedömning
Områden där gran, hassel och blåsippa växer 
tillsammans är mycket lämpliga för fjälltagg-
svampar.

Karta. Område 42.
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Område 43 – Åbro NV, Kristvalla s:n, Nybro k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 8 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Rolf-Göran Carlsson, Tomas 
Fasth

Beskrivning
Området närmast Ljungbyån består av strand-
skog med al, björk, gran och triviallöv på rik 
mark. Död ved förekommer, men är ej riklig. 
Ett stycke från Ljungbyån, norr om Kolstaden, 
finns en skogsbetad barrblandskog. Området här 
består av grov asp, ek, hassel, gran, tall, och tri-
viallöv och ligger delvis på rikare mark. Kärl-
växtfloran i den skogsbetade delen är delvis av 
rikare karaktär, liksom området utmed Ljung-
byån, Arter som påträffas är blåsippa, blåtåtel, 
fackelblomster, hampflockel, myskmadra, vat-
tenklöver och ängsvädd. Marksvampfloran i 
området är ställvis rik, ställvis fattig. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Bronssopp, Boletus appendiculatus, under ek, 
NT
Lundvaxskivling, Hygrophorus nemoreus, un-
der ek och hassel, NT
Inocybe perlata, en mycket sällsynt trådskivling 
med få fynd i landet.
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
(Fältkrassing Lepidium campestre vid bro över 
Ljungbyån, koord. RT 90 6294832, 1513145)

Bedömning
Den betade skogen skulle kunna vara en lämp-
lig lokal för fjälltaggsvampar. Marksvampfloran 
borde inventeras under ett bättre svampår. Både 
strandskogen utmed Ljungbyån och det skogs-
betade partiet borde biotopskyddas. 

Karta. Område 43.
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Område 44 – Sällevadsåns NR, Järeda s:n, Hultsfred k:n 

Status: Naturreservat och nyckelbiotop
Areal: 3,7 ha
Fältbesök datum: 2012-08-22
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Område med senvuxen tall samt inslag av gran 
och triviallöv. Lokalen är mycket storblockig 
och det är i det närmaste omöjligt att ta sig fram. 
Marksvamp- och kärlväxtfloran är mycket tri-
vial. I området finns en del äldre grov ved samt 
träd och lågor med spår av skogsbrand. De torrt 

liggande gamla lågorna undersöktes ej närmare 
men dessa har sannolikt intressant lavpåväxt. 
Inga intressanta kärlväxter eller marksvampar 
noterades.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Inga noteringar gjordes.

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Eventuellt borde vedsvampfloran inventeras.

Karta. Område 44.
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Område 45 – Aboda kvarn, Kråksmåla s:n, Nybro k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 1 ha
Fältbesök datum: 2012-08-27
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Området ligger utmed Alsterån vid Aboda 
kvarn. Det är mycket storblockigt och består av 
rasbranter. Skogen är en tämligen ung granskog 
med stort inslag av hasselsly. I området nära 
kvarnen är den  betydligt äldre. Här finns ett 
område med 100-åriga granar, grova askar, grov 
hassel, skogslindar och skogstry. Markvegeta-

tionen är rik. Arter som kan nämnas är blåsippa, 
gökärt, myskmadra och stinksyska. Död ved i 
mindre mängd förekommer. Inga marksvampar 
av betydelse noterades. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Ask, Fraxinus excelsior, VU
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Myskmadra, Galium odoratum, S
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Sannolikt mindre värdefull svamplokal. 

Karta. Område 45.
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Område 46 – Norrlid Syd, Rumskulla s:n, Vimmerby k:n

Status: Nyckelbiotop, Biotopskydd
Areal: 1,9 ha
Fältbesök datum: 2012-08-26
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Området är en sprickdal, som är cirka 100 meter 
lång. I dalen växer en cirka 40–110-årig gran-
skog. Död ved finns rikligt. Kärlväxtfloran är 
artfattig, men ett litet bestånd av knärot påträf-
fades. Marksvampfloran är troligen även den 
trivial. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Knärot, Goodyera repens, NT, koord RT 90 
6400342, 1491262 (10 m noggrannhet)

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Vedsvampfloran skulle möjligen kunna invente-
ras.

Karta. Område 46.
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Område 47 – Blomsterlund Norr, Vena s:n, Hultsfred k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 5,2 ha
Fältbesök datum: 2012-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Området är en f. d. betad skog. Trädskiktet do-
mineras av gran med inslag av klibbal och tall, 
samt enstaka andra lövträd. Några gamla granar 
och lövträd finns. Död ved förekommer. Bland 
kärlväxterna finns det fläckvis med blåsippa och 
området är harsyrerikt. Även krusfrö, småborre, 

stinksyska och storrams noterades, men inga 
svampar av betydelse. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Storrams, Polygonatum multiflorum, S

Bedömning
Lokalen är lämplig lokal för fjälltaggsvampar. 
Området som tidigare varit betat kan ha en vär-
defull marksvampsflora och borde inventeras 
ytterligare under ett bättre svampår och eventu-
ellt få ett biotopskydd. 

Karta. Område 47.
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Område 48 – Tyllingsön, Ukna s:n, Västervik k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal:  2,4 ha
Fältbesök datum: 2013.09-06
Inventerare: Rolf-Göran Carlsson, Tomas 
Fasth

Beskrivning
Området är en ö i sjön Tyllingen, som omges av 
gungflyn med Sphagnum. Ön har tidigare betats 
och har idag karaktären av en lövrik barrnatur-
skog med rikligt av död ved i form av lågor och 
högstubbar. Här förekommer grov asp och grov 
tall, men även ett mindre alkärr finns. Markflo-
ran är av fattigare typ. Vedsvampfloran är vär-
defull och tillgången på aspsubstrat är god. 
Svamparter som förekommer på asp är väl re-

presenterade i området. Marksvampfloran tycks 
vara mer trivial. Inga speciella kärlväxter note-
rades under besöket.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Rävticka, Inonotus rheades, på aspved, S
Barkticka, Oxyporus corticola, på aspved, S
Silkesslidskivling, Volvariella bombycina, på 
levande asp, NT

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Vedsvampfloran är värdefull och bör inventeras 
under ett bättre svampår. Området borde få bio-
topskydd.

Karta. Område 48.
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Område 49 – Åkärr, Vårums NR, Dalhems s:n, Västervik k:n

Status: Nyckelbiotop och naturreservat
Areal: 2,4 ha
Fältbesök datum: 2013-09-06
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson 

Beskrivning
Övre delen av området är en blockig, av gran 
dominerad bäckdal med inslag av lövträd och 
tall. Östsidan är rik med bergslok, blåsippor, lil-
jekonvalj, lundgröe, skogsvicker, stinknäva, ti-
bast, trolldruva och vårärt. I den nedre delen av 
området växer bara lövträd, mest aspar, men 
även ask, ek, hassel, klibbal och skogslind. Den 
västra sidan av bäcken är torr och har nästan 
ingen markvegetation.

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Kungschampinjon, Agaricus augustus, i skogs-
brynet i nedre delen av området, koord. RT 90  
6433766, 1519312 (10 m noggrannhet), få fynd 
i södra Sverige enligt Artportalen och inga in-
rapporterade fynd från fastlandsdelen av Kal-
mar län.

Ask, Fraxinus excelsior, VU
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Skogslind, Tilia cordata, S
Tibast, Daphne mezereum, S
Trolldruva, Actaea spicata, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Den övre delens rika barrskog är mycket lämp-
lig för fjälltaggsvampar.

 

Karta. Område 49.
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Område 50 – Grytet SO, Kristdala s:n, Oskarshamns k:n

Status: Biotopskydd och nyckelbiotop
Areal: 6,8 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson 

Beskrivning
Storblockig, delvis oframkomlig, av gran domi-
nerad lövrik naturskog med grova aspar, en del 
ekar, samt mindre antal björkar, klibbalar, 
skogslindar och rönnar. Rikligt med asp- och 
granlågor finns. Ett litet område med hassel, 
samt örterna harsyra, myskmadra och smultron 

påträffades. Även lite kranshakmossa förekom-
mer.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Myskmadra, Galium odoratum, S
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar. 
Möjligen kan en inventering av vedsvampar ge 
intressanta fynd.

Karta. Område 50.
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Område 51 – Bergebo NV, Döderhults s:n, Oskarshamns k:n

Status: Biotopskydd och nyckelbiotop
Areal: 8,7 ha
Fältbesök datum: 2013-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Området är en lövrik barrnaturskog, där löv-
inslaget består av grov asp, hassel och skogs-
lind. Grov asp förekommer rikligt. Markfloran 
är övervägande artfattig, men på en mindre kul-
le, cirka 100 kvadratmeter, påträffas en rikare 
flora (koord. RT 90 6358952, 1531335). Där 
växer förutom hassel och skogslind bl.a. blåsip-
pa, blåsuga, myskmadra, piprör, skogsvicker 
och vårärt. Död ved av asp och andra träd före-
kommer rikligt. Området har troligen en mindre 
artrik marksvampsflora, men vedsvampfloran är 
artrikare. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Zontaggsvamp, Hydnellum concrescens, S
Hasselsopp, Leccinum pseudoscabrum, S, ko-
ord RT 90 6358695, 1531437
Barkticka, Oxyporus corticola, på aspved, S, 
koord RT 90 6358684, 1531490
Stor aspticka, Phellinus populicola, NT, koord 
RT 90 6358704, 1531497
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Myskmadra, Galium odoratum, S
Skogslind, Tilia cordata, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Lokalen är inte lämplig lokal för fjälltaggsvam-
par. Området har till största delen trivial marks-
vampsflora, utom på den örtrika bergknallen i 
mitten av området, där en rikare flora påträffas. 
Vedsvampfloran är av hög klass och bör inven-
teras närmare under ett bättre svampår.

Karta. Område 51.
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Område 52 – Försjön NO, Skrikebo N, Döderhult s:n, Oskarshamns k:n

Status: Nyckelbiotop och delvis biotopskydd
Areal: 4,8 ha
Fältbesök datum: 2013-09-08
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Storblockig lavtallskog med stor andel gamla 
aspar, en del vårtbjörkar, samt inslag av ek, 
glasbjörk, klibbal och rönn. Rikligt med döda 
träd och lågor. I markfloran gjordes fynd av 
kärrviol, piprör och stensöta. Även grönpyrola 
påträffades. Bland marksvamparna hittades bl.a. 
hela fem arter av taggsvampar.

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Grantaggsvamp, Bankera violascens, NT, ko-
ord. RT 90  6358375, 1534761 (10 m noggrann-
het)

Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 
NT, 2 lokaler, koord. RT 90 6358500, 1534762 
(10 m noggrannhet) och  6358464, 1534683 (10 
m noggrannhet).
Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, S
Svart taggsvamp, Phellodon niger, NT, koord. 
RT 90  6358500, 1534762 (10 m noggrannhet)
Trattaggsvamp, Phellodon tomentosus, S
Luddticka, Onnia tomentosa, NT, koord. RT 90  
6358513, 1534480 (10 m noggrannhet)
Grönpyrola, Pyrola chlorantha, koord. RT 90 
6358443, 1534697(10 m noggrannhet).

Bedömning
Området är trots blockrikedomen mycket lämp-
ligt för fjälltaggsvampar, sannolikt på grund av 
näringsrika markförhållanden. Flera arter ur an-
dra taggsvampsläkten noterades, liksom 
luddticka Onnia tomentosa.

Karta. Område 52.
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Område 53 – Skälshult SO, Kristdala s:n, Oskarshamns k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 9,5 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson 

Beskrivning
Grandominerad, lövrik barrnaturskog med en-
staka block. Rikligt med döda träd. Bland löv-
träden märks ett större bestånd av grova aspar, 
liksom klenare ekar, men även björk, klibbal, 
skogslind, rönn och sälg förekommer. Bitvis 
finns en fin blandskog. Undervegetationen är 
mestadels fattig, men inslag av blåsippa, har-

syra, häckvicker, liljekonvalj, piprör, smultron 
och vårärt förekommer. Sänkor med löv finns. 
Skvattram och starrarter påträffas i de fuktigare 
områdena. På torrare mark finns blåbärsris. 
Både marksvamp- och vedsvampfloran förefal-
ler vara tämligen triviala.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Skogslind, Tilia cordata, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar.

Karta. Område 53.
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Område 54 – Simnemåla, Torsås s:n, Torsås k:n

Status: Biotopskydd och nyckelbiotop
Areal: 9,1 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Rolf-Göran Carlsson, Tomas 
Fasth

Beskrivning
Granskog som lämnats orörd under senare de-
cennier, men som tidigare var skogsbetad. 
Kvarblivet stängsel förekommer, men inga spår 
efter betesdjur finns. Området är svagt kuperat. 
Granskogen är tät och mestadels jämnårig, ca 
100 år gammal. Enstaka gamla träd förekom-
mer. Död ved finns i riklig mängd. Vissa partier 
av skogen har dött nyligen, sedan barkborrar an-
gripit träden, men även äldre död ved påträffas. 
Några mindre områden är sumpgranskog, men 

även alkärr finns. Både marksvamp- och kärl-
växtfloran förefaller trivial, medan vedsvamp-
floran är av mycket hög kvalité. Den mycket 
sällsynta brandtickan blev funnen på 3 ställen. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Brandticka, Pycnoporellus fulgens, VU, koord 
RT 90, 6253030, 1500486, och 6253114, 
1500543

Bedömning
Lokalen är inte lämplig för fjälltaggsvampar. 
Vedsvampfloran är mycket värdefull och borde 
inventeras närmare under ett bättre svampår. 
Marksvampfloran förefaller trivial.

Karta. Område 54.
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Ovanligt fräscht exemplar av brandticka Pycnoporellus fulgens från Område 54. Foto: Tomas Fasth.

Granlåga med brandticka Pycnoporellus fulgens från Område 54. Foto: Tomas Fasth.
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Område 55 – Revsudden, Ryssby s:n, Kalmar k:n

Status: Nyckelbiotop i öster och biotopskydd i 
väster
Areal: 19,1 ha
Fältbesök datum: 2013-09-07
Inventerare: Rolf-Göran Carlsson, Tomas 
Fasth

Beskrivning
Mager, senvuxen tallskog med gräshed, samt 
renlavar och islandslavar på svallat grus. Blå-
mossa påträffades på flera ställen i objektet. 
Tallbeståndet är cirka 80 – 150 år gammalt, men 
i vissa delar, främst i söder, förekommer mycket 
gamla träd. Områdets kärlväxtflora är av ristyp 
och mycket fattig. Dock finns frodigare partier 
med kaprifol nära bebyggelsen. Enbuskar och 
småbuskar av ek finns. Inom vissa delar är alla 
granar så gott som bortgallrade och området där 
är av tallhedstyp. Det finns även partier, som 
inte är gallrade, där gran finns kvar. Marks-
vampfloran förefaller vara trivial. Arter som är 

knutna till gamla tallar påträffades, bl.a. dropp-
taggsvamp, grovticka och den rödlistade 
talltickan. Död ved finns, men är ej riklig. I en 
gammal grustäkt blev den sällsynta borsttåteln 
funnen.

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, S
Grovticka, Phaeolus schweinitzii, S
Tallticka, Phellinus pini, NT
Blåmossa, Leucobryum glaucum, S
Borsttåtel, Corynephorus canescens, sällsynt, 
koord. RT 90 6294070, 1540694

Bedömning
Lämplig lokal för fjälltaggsvampar som bildar 
mykorrhiza med tall. Bra lokal för vedsvampar 
som lever på tall. 

Karta. Område 55.
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Område 56 – Smällen Väst, Högsby s:n, Högsby k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 2,7 ha
Fältbesök datum: 2012-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Långsträckt ås av glacifluvialt jordartsmaterial 
med tallar och enar i den östra delen, men löv-
inslag förekommer också. Västerut dominerar 
eken med stort inslag av hassel, men där finns 
även grov asp och klibbal. Det västra området 
ligger på basisk mark. Av kärlväxtfloran där kan 

nämnas brudbröd, getrams, gullviva och rikligt 
med blåsippor. Marksvampfloran kan vara in-
tressant. Död ved förekommer i mindre mängd. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Blåsippa, Hepatica nobilis, S

Bedömning
Lämplig lokal för fjälltaggsvampar, som växer 
med tall. Vår bedömning är att marksvampflo-
ran kan vara artrik och borde inventeras under 
ett bättre svampår. Området borde biotopskyd-
das. 

Karta. Område 56.
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Område 57 – Ramsebo Ost, Virserum s:n, Hultsfred k:n

Status: Nyckelbiotop
Areal: 2,1 ha
Fältbesök datum: 2012-08-26
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Området är en mullrik, brant sluttning ner mot 
sjön Aven. I området finns grov gran med stort 
inslag av hassel. I vissa delar växer mycket ung-
gran. Död ved förekommer. Kärlväxtfloran är 
rik med arter som skogssallat, stor blåklocka, 
vårärt och rikligt med blåsippa. Marksvampflo-
ran i området är troligen artrik.

Fynd av rödlistade arter och signalarter 
m fl

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides, S, säll-
synt, få rapporter från Småland.
Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, S
Blåsippa, Hepatica nobilis, S
Vårärt, Lathyrus vernus, S

Bedömning
Mycket lämplig lokal för fjälltaggsvampar. 
Området borde biotopskyddas.
 

Karta. Område 57.
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Område 58 – Virserum Norr, Virserum s:n, Hultsfred k:n

Status: Nyckelbiotop, Stiftreservat (pågående)
Areal: 2,9 ha
Fältbesök datum: 2012-08-26
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Området påminner om en stor dödisgrop med 
sandiga sluttningar och sandig botten. På loka-
len växer granskog med stort inslag av tall och 
mindre mängder av unga aspar och björksly. 
Kärlväxtfloran domineras av ris, men på harsy-
rerik mark finns ekorrbär, knärot och linnea. 
Död ved förekommer, men är ej riklig. Marks-
vampfloran förefaller trivial.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Knärot, Goodyera repens, NT

Bedömning
Lokalen är inte lämplig lokal för fjälltaggsvam-
par.

Karta. Område 58.
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Område 59 – Borgberget, vid Hällsjöns sydvästsida, Hallingebergs s:n, 
Västervik k:n

Karta – se nästa sida. 

Status: Nyckelbiotop
Areal: 8,3 ha
Fältbesök datum: 2013-09-08
Inventerare: Kurt-Anders Johansson och Anita 
Stridvall, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Hällmarkstallskogen i den översta delen är 
mycket torr och består av mer eller mindre otill-
gängliga bergknallar med bergek, senvuxen ek 
och enstaka granar. På bergen växer renlavar 
och ljung. Mellan bergknallarna påträffades 
backvicker, liljekonvalj och ärenpris, samt sten-
söta. Nedanför de översta branterna växer på 
platåer barrskog med äldre granar och tallar till-
sammans med gamla aspar, samt björkar, ekar, 

lönnar och enstaka skogslindar. Rikligt med död 
ved förekommer. Vitmossmattor finns på platån 
nedanför höjderna. Marksvampfloran förefaller 
trivial, medan några intressanta vedväxande ar-
ter påträffades.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Grovticka, Phaeolus schweinitzii, S, med tall, 
koord. RT 90  6395083, 1532064 (10 m nog-
grannhet)
Rutskinn, Xylobolus frustulatus, NT på eklåga, 
koord. RT90  6394850, 1531997 (10 m nog-
grannhet)
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar.

Område 60 – Kattbacksberget, Hallingberg s:n, Västervik k:n

Karta – se nästa sida. 

Status: Nyckelbiotop
Areal: 4,0 ha
Fältbesök datum: 2013-09-08
Inventerare: Kurt-Anders Johansson

Beskrivning
Övre delen av detta objekt består av hällmarker. 
Här påträffas en del ekar och enstaka tallar. På 

bergen växer renlavar och ljung. I skrymslen 
finns bl.a backvicker. I den nedre östra delen 
växer enstaka aspar, granar, skogslindar, lönnar 
och vårtbjörkar. 

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Skogslind, Tilia cordata, S

Bedömning
Området är inte lämpligt för fjälltaggsvampar.
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Karta. Område 59 och 60.
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Redovisning av områden, där fjälltaggsvam-
par tidigare påträffats

Sällevadsån, södra åsen, Järeda s:n, Hultfreds k:n.  

Lokal där blåfotad taggsvamp Sarcodon glauco-
pus, koppartaggsvamp S. lundellii och sam-
metstaggsvamp Sarcodon martioflavus påträf-
fats tidigare. Inget återfynd gjordes. 

Centrumkoordinat: RT 90  6368480, 1488550
Status: Naturreservat
Fältbesök datum: 2012-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Förekomsten av de rödlistade fjälltaggsvampar-
na på östra sidan om Sällevadsån finns enligt 
den angivna koordinaten i en ganska brant slutt-

ning som domineras av gran och tall. Kärlväxt-
floran i området är örtrik med arter som berg-
mynta, blåsippa, dvärghäxört och stinksyska. 
Tre olika hydnacéer påträffades. En av dessa ar-
ter är rödlistad.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Strimspindling, Cortinarius glaucopus, S
Dofttaggsvamap, Hydnellum suaveolens, NT
Blåsippa, Hepatica nobilis, S

Bedömning
Området är naturreservat. Sarcodon-förekom-
sterna bör inventeras under ett bättre svampår.

Karta. Lokal Sällevadsån.
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Pauliströmsån, Järeda socken, Hultsfreds k:n

Lokal där blåfotad taggsvamp Sarcodon glauco-
pus, koppartaggsvamp S. lundellii och sam-
metstaggsvamp S. martioflavus påträffats tidi-
gare. Endast koppartaggsvamp Sarcodon 
lundellii återfanns.

Centrumkoordinat: RT 90 6368500, 1485600
Status: Området är oskyddat, men ett område 
med vissa naturvärden (Skogsstyrelsens inven-
tering) finns norrut.
Fältbesök datum: 2012-08-23
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson, Rolf-Göran Carlsson

Beskrivning
Vid Lövö längs med Pauliströmsån finns ett 
kvill-landskap. Strax söder om Lövö på den 

västra stranden är det en sumpgranskog med in-
slag av triviallöv. Här påträffades koppartagg-
svamp Sarcodon lundellii.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii, VU, ko-
ord. RT 90, 6368343, 1485579

Bedömning
Området kring Lövö är mycket säreget och bör 
därför skyddas. De tidigare funna fjälltagg-
svamparna bör eftersökas under ett bättre 
svampår.
 

Karta. Lokal Pauliströmsån.



71INVENTERING AV RÖDLISTADE FJÄLLTAGGSVAMPAR I KALMAR LÄN 2012-2013 71

Ekhagens golfbana, Västerviks s:n, Västerviks k:n

Lokal där blåfotad taggsvamp Sarcodon glauco-
pus påträffats tidigare. 

Centrumkoordinat: RT 90 6405994, 1550690
Status: Området är oskyddat
Fältbesök datum: 2013-09-08
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders Jo-
hansson 

Beskrivning
Tallområde med undervegetation av blåbärsris i 
närheten av en golfbana. Inget återfynd av bitter 
taggsvamp gjordes.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Svart taggsvamp, Phellodon niger, NT, 3 frukt-
kroppar

Karta. Lokal Ekhagens golfbana.
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Boda NV, Odensvi s:n, Västerviks k:n

Lokal där bitter taggsvamp Sarcodon fennicus 
tidigare påträffats. Arten återfanns.

Centrumkoordinat: RT 90  6424090,  1513890                        
Status: Området är oskyddat
Fältbesök datum: 2013-09-08
Inventerare: Anita Stridvall, Kurt-Anders 
Johansson 

Beskrivning
Barrskog med olikåldriga granar i sluttning med 
större och mindre block. I området runt om 
finns förutom granar även björk, ek och hassel. 
Bland kärlväxterna kan nämnas bergmynta, 
blodnäva, sötvedel och vippärt. Sex olika hyd-
nacéer påträffades. Av dessa är tre rödlistade. 
De flesta växte huvudsakligen ca 10 m SV om 
ett mycket stort klippblock. Mossklädda stenar 
med triviala mossor finns i området.

Fynd av rödlistade arter och signalarter
Kungsspindling, Cortinarius elegantior, NT, 
koord. RT 90 6424126, 1513877 (10 m nog-
grannhet)

Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, 5 
fruktkroppar, NT, koord. RT 90  6424126 
1513877 (10 m noggrannhet)
Skarp dropptaggsvamp, Hydnellum peckii, S, 
Svart taggsvamp, Phellodon niger, NT, koord. 
RT 90  6424132, 1513873 (10 m noggrannhet)
Bitter taggsvamp, Sarcodon fennicus, EN, 5 
fruktkroppar i två grupper på en yta av 6-7 m i 
diam. koord. RT 90  6424123, 1513870 (10 m 
noggrannhet) och 6424125, 1513875 (10 m 
noggrannhet)
Fjällig taggsvamp, Sarcodon imbricatum, S
Vippärt, Lathyrus niger, S

Bedömning
Mycket fin sluttning som förtjänar att skyddas. 
Ovanför sluttningen på en planare yta fanns ett 
till synes rikt område med gran och hassel, men 
vildsvin hade härjat och rotat runt där.
 

Karta. Lokal Boda NV..
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Bitter taggsvamp Sarcodon fennicus från Boda NV, Odensvi s:n, Västerviks k:n. Foto Anita Stridvall.

Lämplig miljö för fjälltaggsvampar. Skogklädd sluttning i Boda NV, Odensvi s:n, Västerviks k:n. Foto: Anita Stridvall. 
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Mossända, Dalhems s:n, Västerviks k:n

Denna lokal besöktes inte på grund av att koor-
dinatangivelsen var för dålig för ett bra eftersök.
Här har tidigare noterats blåfotad taggsvamp 
Sarcodon glaucopus och sammetstaggsvamp 
S. martioflavus.

Centrumkoordinat: RT 90 6437500 x 1517500 
(500 m noggrannhet för fyndet)
Inventerare: Ej inventerat
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