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Förord

En av Länsstyrelsens många 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 
mark användning. Vissa marker utnyttjas idag hårdare än förr, andra utnyttjas inte alls och växer igen. 
Ängssvampar hotas av förändrad markanvändning och framför allt upphörd hävd. 

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna samarbetar sedan år 2004 för att ta fram åtgärdsprogram för 
vissa hotade arter och livsmiljöer. Arbetet med åtgärdsprogrammen, 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 svampar i ängs- och betesmarker fokuserar kring arterna 
blårödling, Entoloma bloxamii, fager vaxskivling, Hygrocybe aurantiosplendens och praktvax-
skivling, Hygrocybe splendidissima. Dessa arter är representanter för ett  stort antal svampar som 
kallas för ängssvampar. Denna grupp av svamparter förekommer i magra, ogödslade och oplöjda 
gräsmarker i öppna naturbetesmarker och slåtterängar. Markerna är ofta näringsfattiga. För 
svamparna är det viktigt att gräset är kort på hösten eftersom förnaansamling påverkar dem negativt. 
Arterna i åtgärdsprogrammet får närmast ses som indikatorer på marker med höga värden för ängs-
svampar. Där dessa arter uppträder finns i regel en stor mängd andra ovanliga svampar. 

Vid planeringen av inventeringen bedömdes kunskapen om ängssvampar som minst på Kalmar läns 
fastland och Öland utelämnades därför ur inventeringen. Flera mycket värdefulla områden 
påträffades under inventeringen. Undersökningen är i första hand att betrakta som ett stickprov och 
det finns fortfarande en rad mycket exklusiva områden för ängs- och betesmarkssvampar att 
upptäcka. 

Inventering har utförts av stiftelsen Pro Natura på Länsstyrelsens uppdrag och är en av de åtgärder 
som föreslås i Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker. Författarna svarar själva för de 
resultat och bedömningar som presenteras i rapporten.

Thomas Johansson
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Sammanfattning

Inom ramen för Åtgärdsprogrammet för 
svampar i ängs- och betesmarker så har en in-
ventering skett av arterna blårödling Entoloma 
bloxamii, fager vaxskivling Hygrocybe 
aurantio splendens och praktvaxskivling 
Hygrocybe splendidissima på Kalmar läns fast-
land. Inventeringen omfattade även andra ängs-
svampar och genomfördes under åren 2012 och 
2014. 

2012 var ett förhållandevis dåligt år för ängs-
svampar men samtliga områden inventerades 
under september och oktober. Året efter, 2013 
var mycket dåligt varför inventeringen som 
skulle ske detta år sköts upp. 2014 var ett 
betydligt bättre år, särskilt i de södra två tredje-
delarna av länet där tillgången på ängssvampar 
var god i senare delen av september och början 
av oktober. I länets nordligaste delar, framför 
allt Väster viks kommun, repades sig markerna 
inte fullt ut efter den intensiva sommartorkan.

Totalt inventerades 38 olika områden. Av dessa 
bedömdes sju områden vara lokaler av högsta 
prioritet som ängssvamplokaler. Två av dessa, 
Högeruda i Hultsfreds kommun och Högelycke 

i Nybro kommun har värden som motsvarar in-
ternationell betydelse som ängssvampslokaler. 
Sju områden bedömdes vara lokaler med 
regionalt hög prioritet som ängssvampslokal, 
den näst högsta klassen. Nitton områden be-
dömdes vara ängssvampslokaler med regionalt 
lägre prioritet. Slutligen bedömdes fem lokaler 
ej ha prioritet som ängssvamplokaler.

Av de inventerade ÅGP-arterna påträffades 
fager vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens 
på fem lokaler och praktvaxskivling Hygrocybe 
splendidissima på åtta lokaler. Blårödling, 
Entoloma bloxamii noterades inte alls. 

Totalt noterades 23 olika rödlistade arter, varav 
20 är ängssvampar, på en mängd lokaler. Så no-
terades t.ex. scharlakansvaxskivling på 30 olika 
lokaler. Totalt noterades 30 olika arter vax-
skivlingar av släktet Hygrocybe. Flera arter som 
tidigare ej rapporterats från Kalmar län 
noterades. De två fynden av svartnande narr-
musseron Porpoloma metapodium (EN) är 
exempel på fynd av arter som ej rapporterats 
tidigare.
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1  Inledning
Föreliggande inventering har utförts av Pro 
Natura på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar 
län inom ramen för Åtgärdsprogrammet (ÅGP) 
för svampar i ängs- och hagmarker. De utvalda 
arterna i detta program är blårödling Entoloma 
madidum, fager vaxskivling, Hygrocybe auran
tiosplendens och praktvaxskivling, Hygrocybe 
splendidissima.
Inventeringens syfte har varit att göra nya fynd 
av rödlistade ängssvampar, speciellt av de ovan 
nämnda ÅGP-arterna.
Inventeringen har omfattat 38 lokaler på Kalmar 
läns fastland. Urvalet av lokaler för inventering-
en har gjorts med hjälp av indikatorarter. De ut-
görs av praktvaxskivling en lokal, fältgentiana 
34 lokaler, brudsporre fem lokaler.
Fältarbetet har utförts under tiden oktober 2012 
och september–oktober 2014. Sammanställ-
ningen är gjord under hösten 2014 och vintern 
2015.
Under 2012 utfördes inventeringen av Anita 
Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran 
Carlsson och Tomas Fasth. Under 2014 deltog 
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Leif 
Andersson, Olof Persson och Rolf-Göran 
Carlsson. Slutlig sammanställning och layout 
har gjorts av Leif Andersson. Vår kontakt på 
Länsstyrelsen har varit Thomas Johansson.

2  Metodik
Framtagande av lokaler för 
fältinventering
Länsstyrelsen hade genom ett urval tagit fram 
38 ängs- och hagmarker spridda över hela 
Kalmar läns fastlandsdel. Som urval hade gamla 
lokaler för praktvaxskivling, en lokal, och 34 
lokaler för fältgentiana valts ut. Resterande fem 
lokaler slumpades ut på betesmarker där brud-
sporre noterats. En förutsättning var också att 
arealen skulle vara större än två hektar och åt-
minstone delar av området ska ha miljöersätt-
ning för bete/slåtter under 2011. Detta för att 
garantera att området är i hävd. Kartor med de 
utvalda objekten erhölls från Länsstyrelsen i 
Kalmar län. 
Som förberedelse för fältarbetet kontrollerades 
alla rödlistade ängssvampar på Artportalen 
inom fastlandet i Kalmar län för att få reda på 
om några arter redan var kända från de lokaler 
som vi skulle besöka. Vid denna genomgång 
framkom att det förelåg inga fynd på Art-
portalen från de lokaler som vi skulle inventera. 
Däremot fann vi ett fåtal noteringar från andra 
lokaler i länet. Den på kartan från Länsstyrelsen 
noterade förekomsten av praktvaxskivling på en 
lokal var inte inlagd på Artportalen.
Den nomenklatur som används är Dyntaxa 
september 2014.
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Karta över de inventerade objektens läge.
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Fältarbete
Samtliga objekt besöktes under två säsonger; 
2012 och 2014. Besöken fick styras efter väder-
betingelserna. Sålunda gjordes inventeringen 
2012 i oktober men när svampsäsongen hade 
kommit i gång kom frosten, vilket delvis för-
svårade arbetet. 2013 var ett extremt dåligt 
svampår i denna del av landet, varför ingen in-
ventering skedde detta år. 2014 blev dock be-
tydligt bättre och inventeringen kunde slutföras. 
Dock var svamptillgången i den norra delen av 
länet ganska dålig även 2014, sannolikt på 
grund av den långvariga sommartorkan.
Under besöket på betesmarken genomsöktes 
hela området. Detta för att små skillnader i 
väder streck eller sluttningsläge kan ge utslag i 
hur svamparnas fruktkroppar förekommer. 
Under besöket noterades följande uppgifter

• Observationsdatum
• Inventerares namn
• Lokalens namn
• Lokalens mittkoordinat (har tagits från   

digitala kartor)
• Alla observerade arter av vaxskivlingar 

och andra ängssvampar (enligt bilaga 4 i 
åtgärdsprogrammet – Jordal 2011). Före-
komsten av dessa angavs med lokalens 
mittkoordinat.

• För samtliga rödlistade svampar togs 
koordinater för identifierade mycel. Av-
stånd mellan fruktkropparna överstigande 
10 m angavs som skilda mycel. I flera be-
tesmarker noterades scharlakansröd vax-
skivling i så stor mängd och växande så 
tätt att det inte har varit möjligt att urskilja 
mycel. Antalet mycel har då uppskattats. 
Inga koordinater har i sådana fall angetts 
utan koordinaten för arten sätts som 
centrum koordinaten för betesmareken. I 
några fall har detta också gällt för några 
arter då förekomsterna har varit stora. To-
tala antalet fruktkroppar har i de flesta fall 
angetts – ofta uppskattats – då det handlat 
om mycket stora antal. Även för övriga 
rödlistade eller ovanliga svampar togs 
koordinater.

• För de utvalda ÅGP-arterna (fokusarterna) 

har antalet mycel räknats och koordinat för 
dessa antecknats. Antalet fruktkroppar har 
räknats.

• Bedömning av lokalens hävdsituation, 
igenväxning eller annan påverkan.

• Förslag på åtgärder för att förbättra 
lokalens tillstånd.

• Träd- och buskskikt. Uppgifter av träd-
slagssammansättning, trädskiktets och 
buskskiktets täthet och igenväxning har 
noterats.

• Hävdgynnade kärlväxter, i den mån dessa 
kunnat identifieras i september eller 
oktober månad.

Samtliga lokaler har fotodokumenterats.
Ett antal fruktkroppar av fager vaxskivling och 
praktvaxskivling samlades in och foto-
graferades. Dessa kollekter har lämnats till 
Botaniska institutionen vid Göteborgs 
universitet. Fynd av fager vaxskivling och 
praktvaxskivling kommer att sekvenseras 
eftersom det ibland föreligger problem att säkert 
bestämma dessa arter. 

Redovisning och efterarbete
Efter fältarbetet gjordes en sammanställning. 
Beskrivningar och slutlig naturvärdesklassning 
av de besökta objekten gjordes.
Objekten är redovisade enligt följande rubriker:
Områdesnummer och namn
Areal: Uppgifter om denna fick vi från Läns-
styrelsen i Kalmar län.
Inventerare: Sammanlagt deltog sex olika 
personer i inventeringen. Här redovisas vilka in-
venterare som deltagit och vid vilka tillfällen 
(år).
Inventeringstillfällen: Vilka datum som lokalen 
inventerats. Varje lokal har besökts vid minst 
två tillfällen.
Beskrivning: Områdets naturförhållanden (om-
givningar, topografi, vegetation, fuktighet, träd 
och buskskikt), kärlväxter och hävdförhållande 
och påverkan. I några fall har en del svampar 
noterats här mest för att precisera var värdefulla 
delar är belägna i objektet.
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Ängssvampar: Antalet noterade vaxskivlingar, 
liksom ej rödlistade övriga ängssvampar som 
inte ingår under nedanstående rubriker. Under 
denna rubrik redovisas också en del andra 
svampar som normalt påträffas i gräsmarker. I 
detta avsnitt anges svampnamnen endast med 
svenskt namn.

Arter i åtgärdsprogrammet: Fynd av de utvalda 
ÅGP-arterna.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker: Före-
komst av rödlistade ängssvampar, i de flesta fall 
med koordinater. 

Övriga sällsynta arter: Förekomst av sällsynta 
svampar som ej är knutna till ängs- och 
hagmarker.

I en bilaga redovisas kartor över de olika objek-
ten. Här finns också en koordinatangivelse över 
områdets mittpunkt.

I en annan bilaga finns en lista på noterade arter 
med svenska och vetenskapliga namn.

Naturvärdesbedömning

Vi har indelat objekten i fyra naturvärdesklas-
ser. Tre av dessa är de som anges som lämpliga 
för att klassa ängssvamplokaler i Åtgärds-
programmet för svampar i ängs- och betes-
marker (Jordal 2011). Dessa klasser kallas i 
Åtgärds programmet:

A: Lokal med högsta prioritet

B: Lokal med regionalt hög prioritet

C: Lokal med regionalt lägre prioritet

I Åtgärdsprogrammet, bilaga 3, anges hur dessa 
skiljs åt.

Till en fjärde klass ” Lokal utan prioritet som 
ängssvamplokal” för vi lokaler som har låga na-
turvärden från ängssvampsynpunkt.

Både 2012 och 2014 var dåliga för ängssvampar 
under sommaren. Detta innebär att rödskivling-
ar och arter som främst fruktifierar under hög-
sommar–sensommar har noterats proportionellt 
sett i mycket mindre utsträckning. Vi har därför 
i huvudsak använt ett danskt system, den juste-
rade Ralds metod (Rald 1985, Boertman 1995, 
Vesterholt m fl 1999) för klassning av lokalerna 
från ängssvampsynpunkt. I den första versionen 
av Rald användes fyra naturvärdesklasser. I den 
justerade versionen indelas markerna i fem 
natur värdesklasser. De båda högsta klasserna 
(nationellt och internationellt naturvärde) mot-
svarar här naturvärdesklass A. Den klass som 
Rald m fl ger regionalt naturvärde motsvarar här 
klass B. Den klass som i det danska systemet 
ges naturvärdet lokalt naturvärde ges klass C. 
Den klass som i det danska systemet betecknas 
icke prioriterat kallar vi ” Lokal utan prioritet 
som ängssvamplokal”.

Vid den slutliga bedömningen har vi också vägt 
in hur stor areal med god gräsmark det finns och 
hur mycket av de ovanligare ängssvamparna det 
funnits på lokalen.

3  Resultat
Naturvärden och allmänna 
förhållanden
Av de inventerade lokalerna så bedömdes sju 
vara av högsta klass – A: Lokaler med högsta 
prioritet. Två av lokalerna är så rika på vaxskiv-
lingar, att de enligt den danska metoden att 
klassa ängsvampsobjekt, är av internationell be-
tydelse. Dessa lokaler är område 22 – Högeruda 
SO, Hultsfreds kommun och område 35 – Hö-
gelycke, Nybro kommun. Sju lokaler, bedöm-
des höra till den näst högsta naturvärdesklassen 
– B: Lokaler med regionalt hög prioritet. Till 
den tredje kategorin bedömdes nitton lokaler 
höra – C: Lokaler med regionalt lägre prioritet. 
Fem lokaler bedömdes ej ha prioritet som ängs-
svamplokaler.
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I tabellen nedan anges vilken naturvärdesklass 
som ängssvamplokaler de olika objekten 
bedömdes ha. I tabellen redovisas också antalet 
vaxskivlingar, rödlistade arter och antalet 

ÅGP-arter som noterats på respektive lokal. På 
grund av dåliga förhållanden för ängssvampar 
under sommarmånaderna redovisas ej antalet 
ängssvampar från andra svampgrupper.

Tabell 1: Översikt hur objekten fördelar sig på naturvärdesklasser och olika ängssvampar.

Lokal Naturvärdesklass Antal arter vaxskivlingar Antal ÅGP-arter Antal rödlistade arter

Område 1 – Rorstad O, Ukna s:n, Väs-
terviks k:n

C 7 0 1

Område 2 – Snötomta SO, Ukna s:n, 
Västerviks k:n

B 10 0 2

Område 3 – Skälstorpet, Ukna s:n, 
Västerviks k:n

C 5 0 2

Område 4 – Skutterstad  V, Blackstads 
s:n, Västerviks k:n

C 6 0 1

Område 5 – Boda NO, Törnsfalls s:n, 
Västerviks k:n

C 6 0 2

Område 6 – Nyborg NO, Hallingeberg 
s:n, Västerviks k:n

B 12 1 4

Område 7 – Stormandebo, Halling-
ebergs s:n, Västerviks kommun

B 15 2 4

Område 8 – Harnäs Ö, Hjorteds s:n, 
Västerviks k:n

B 12 0 1

Område 9 – Kallernäs O, Hjorteds s:n, 
Västerviks k:n

C 10 0 3

Område 10 – Örsåsa N, Södra Vi s:n, 
Vimmerby k:n

C 6 0 2

Område 11 – Örsåsa S, Södra Vi s:n, 
Vimmerby k:n

C 5 0 0

Område 12 – Trångsrössle, Södra Vi s:n, 
Vimmerby k:n 

B 10 0 1

Område 13 – Brofall NV, Frödinge s:n, 
Vimmerby k:n

C 2 0 0

Område 14 – Brånhult SV, Rumskulla 
s:n, Vimmerby k:n

Utan prioritet 3 0 0

Område 15 – Grumstorp, Pelarne s:n, 
Vimmerby s:n

C 6 0 1

Område 16 – Vassemåla SV, Vimmerby 
s:n, Vimmerby k:n

C 6 0 1

Område 17 – Gummarp S, Lönneberga 
s:n, Hultsfreds s:n

Utan prioritet 4 0 1

Område 18 – Hammarsebo S, Hults-
freds s:n, Hultsfreds k:n

Utan prioritet 3 0 0

Område 19 – Lundens NR, Målilla med 
Gårdveda s:n, Hultsfreds k:n

C 6 0 1

Område 20 – Högeruda NV, Järeda s:n, 
Hultsfreds s:n

C 11 1 3

Område 21 – Högeruda V, Järeda s:n, 
Hultsfreds k:n

B 15 2 6

Område 22 – Högeruda SO, Järeda s:n; 
Hultsfreds k:n

A 21 2 13

Område 23 – Kulla, Åshultasjön S, Virse-
rum s:n, Hultfreds k:n

C 5 0 2

Område 24 Tveta, Torsebo NO, Tveta 
s:n, Hultsfreds k:n

Utan prioritet 2 0 0

Område 25 – Krokshult, Kristdala s:n, 
Oskarhamns k:n

A 13 1 7
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Område 26 – Kängsebo SO, Mörlunda 
s:n, Hultsfreds k:n

B 8 0 2

Område 27 – Kronobo O, Fågelfors s:n, 
Högsby k:n  

A 17 1 6

Område 28 – Kronobo S, Fågelfors s:n, 
Högsby k:n

A 11 0 4

Område 29 – Århult SV, Fagerhult s:n, 
Högsby k:n

C 12 1 2

Område 30 – Betesmark N om Kumle-
mar, Fliseryds s:n, Mönsterås k:n

C 4 0 1

Område 31 - Fanketorp NV, Ryssby s:n, 
Kalmar k:n

C 9 0 3

Område 32 – Saveryd SO, Ryssby s:n, 
Kalmar k:n

A 16 1 6

Område 33 – Stödstorp, Bäckebo s:n, 
Nybro k:n

C 9 0 1

Område 34 – Stödstorp N, Bäckebo s:n, 
Nybro k:n

Utan prioritet 1 0 1

Område 35 – Högelycke, Hälleberga s:n, 
Nybro k:n

A 22 1 7

Område 36 – Smedstorp NV, Madesjö 
s:n, Nybro k:n

C 4 0 1

Område 37 – Bungemåla, Vissefjärda 
s:n, Torsås k:n

C 10 0 1

Område38 – Stora Hyltan, Torsås s:n, 
Torsås k:n 

A 15 0 5

Av de inventerade områdena är två skyddade 
som naturreservat, område nr 19, Lundens NR, 
och område nr 25, Krokshults NR.

Sex områden är skyddade som Natura 2000-om-
råden. Det är område 10, Örsåsa, område 11, 
Örsåsa, område 20, Högerruda-Skinnskälla, 
område 21, Högerruda-Skinnskälla, område 22, 
Högerruda-Skinnskälla samt område 25, Kroks-
hults NR.

Fynd av ängssvampar

Under inventeringen noterades ängssvampar i 
samtliga objekt. Den vanligaste vaxskivlingen 
var vit vaxskivling som påträffades i 36 av de 
38 lokalerna. Ängsvaxskivling var nästan lika 
vanlig med fynd i 33 lokaler. Andra vanliga, ej 
rödlistade vaxskivlingar var spröd vaxskivling 
(29 lokaler), blodvaxskivling (28 lokaler) och 
gul vaxskivling (25 lokaler). 

Under inventeringen noterades sammanlagt 30 
olika vaxskivlingar.

Totalt noterades 23 olika rödlistade svampar 
varav 20 är ängssvampar. Av dessa är en art 
(svartnande narrmusseron Porpoloma metapo
dium) klassad som starkt hotad (EN), sju arter 
klassade som sårbara (VU) och resterande arter 
(15 olika) nära hotad (NT). Sammantaget har 96 
noteringar av lokaler för rödlistade svampar 
gjorts.

Den vanligaste rödlistade ängssvampen och 
vaxskivling var scharlakansvaxskivling Hygro
cybe punicea med fynd på totalt 30 olika 
lokaler. Det innebär att arten noterades på 
nästan 80 % av de besökta lokalerna.

Under inventeringen gjorde vi inga fynd av 
blårödling Entoloma bloxamii. Däremot gjordes 
åtta fynd av praktvaxskivling Hygrocybe 
splendidissima och fem fynd av fager 
vaxskivling H. aurantiosplendens.
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Tabell 2: Fynd av rödlistade svampar under inventeringen

Rödlistad art Hotkategori Antal fynd Ängssvamp

Ljusskivig lerskivling Camarophyllopsis schulzeri NT 1 X

Rökfingersvamp Clavaria fumosa NT 1 X

Ziolett fingersvamp Clavaria zollingeri VU 1 X

Trubbfingersvamp Clavulinopsis cinereoides VU 2 X

Backnopping Entoloma atrocoeruleum NT 3 X

Mjölrödskivling Entoloma prunuloides NT 6 X

Oxtunga Fistulina hepatica NT 2

Räfflad nagelskivling Gymnopus fusipes NT 1

Fager vaxskivlihng Hygrocybe aurantiosplendens NT 5 X

Brun ängsvaxskivling Hygrocybe colemanniana NT 1 X

Lila vaxskivling Hygrocybe flavipes NT 3 X

Rodnande lutvaxskivling Hygrocybe ingrata VU 4 X

Trådvaxskivling Hygrocybe intermedia VU 1 X

Sepiavaxskivling Hygrocybe ovina VU 5 X

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea NT 30 X

Strålvaxskivling Hygrocybe radiata VU 1 X

Lädervaxskivling Hygrocybe russocoriacea NT 12 X

Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima NT 8 X

Knoppvaxing Hygrocybe subpapillata NT 1 X

Purpurbrun jordtunga Microglossum atropurpureum VU 4 X

Olivjordtunga Microglossum olivaceum NT 1 X

Ekticka Phellinus robustus NT 1

Svartnande narrmusseron Porpoloma metapodium EN 2 X

Särskilt intressanta arter i Kalmar 
län 2012 – 2014
I detta avsnitt redovisas några fynd av arter som 
är av särskilt intresse, främst genom att de är 
rödlistade och/eller sällsynta. Det gäller i 
huvud sak gräsmarkssvampar av olika slag.

Arter av särskilt intresse har kontrollerats i Art-
portalen vad gäller förekomst i Kalmar län eller 
i vissa fall hela landet. Den period som kontrol-
lerats är mellan 1980 och fram till 2015 för att 
få en någorlunda modern kännedom om 
arternas förekomst. Antalet fynd i Artportalen är 
ofta inte detsamma som antalet lokaler som 
arten är rapporterad från. Det är ofta många 
fynduppgifter från samma lokal, det kan vara 
fynd vid olika tidpunkter men även dubbel-
rapportering av samma fyndtillfälle. Om det 
varit möjligt har vi urskilt antalet olika fynd-
lokaler. 

Rödlistade och sällsynta vaxskivlingar

Hygrocybe intermedia – trådvaxskivling, VU
Denna mycket vackra röda till orangegula vax-
skivling med sin trådiga fot och hatt, växer 
gärna i mager ogödslad betesmark och slåtter-
mark. Trådvaxskivlingen verkar vara något 
kalkkrävande och växer ofta tillsammans med 
andra sällsynta vaxskivlingar.

Artportalen uppger 366 rapporter av arten i hela 
riket. Från Småland finns tidigare 57 spridda 
kända fynd. Från Kalmar län finns inget tidigare 
fynd rapporterat. Vi gjorde ett nyfynd av arten i 
Hultsfreds kommun, Järeda församling, Höge-
ruda SO, lokal 22.
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Endast ett fynd gjordes av trådvaxskivling. Den känns igen på sin trådiga fot och hatt samt att hatten är finfjällig, särskilt mot 
centrum. Foto Anita Stridvall.

Hygrocybe ovina – sepiavaxskivling, VU
En omisskännlig mörkt gråbrun till kolsvart art. 
Köttet rodnar något vid skrapning eller brytning 
av fruktkroppen. Arten skulle möjligen kunna 
förväxlas med svartnande narrmusseron Porpo
loma metapodium som dock luktar och smakar 
kraftigt mjöl. Arten förekommer på mager 
sandig, oftast hedartad, ogödslad mark. Sepia-
vaxskivling växer ofta tillsammans med fält-
gentiana och stagg.

Artportalen uppger 306 rapporter av arten i hela 
riket. Från Småland finns tidigare 108 spridda 
fynd. Från Kalmar län finns inget tidigare 
rapporterat fynd. Vi fann arten på fem nya 
lokaler, nämligen i lokalerna 20, 22, 25, 27 och 
35. På lokal 25, Krokshult naturreservat, före-
kom arten mycket rikligt, med 100-tals frukt-
kroppar.

Sepiavaxskivling från Krokshult. Foto Leif Andersson.
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Hygrocybe radiata – strålvaxskivling, VU
Strålvaxskivling er en mycket liten och tunn 
vaxskivling. Den är ljust brun till ljust gråbrun 
som äldre. Den är karakteristiskt starkt genom-
skinlig och strimmig ända in till mitten av 
hatten.

Den ingår i ett komplex av arter och vissa 
forskare är inte säkra på om strålvaxskivlingen 
verkligen är en egen art. Närstående arter är 
bland annat lila vaxskivling Hygrocybe flavipes, 
som är mer rent lila i färgerna, större till storle-
ken och har en gul fotbas. Även grålila vaxs-
kivling Hygrocybe lacmus, som även den är en 
större art, är mer rent lila i färgerna och saknar 
helt gul fotbas. Strålvaxskivlingen förekommer 
mycket sällsynt i ogödslade magra marker som 
gärna är lite sandiga och hävdas genom bete 
eller slåtter.

Artportalen uppger 32 fynd av arten i hela riket. 
Från Småland är den tidigare rapporterad från 
sex spridda lokaler. Från Kalmar län finns ingen 
tidigare rapport av arten. Vi gjorde ett nyfynd av 
arten i Kalmar kommun, Ryssby församling, 
Stora Hyltan, lokal 32. Detta är en av de säll-
syntaste svamparna som noterades under 
inventeringen.

Ett antal andra rödlistade vaxskivlingar 
noterades under inventeringen men dessa har 
inte undersökts vad det gäller tidigare fynd – då 
dessa inte är så sällsynta. Det gäller 
scharlakans  vaxskivling Hygrocybe punicea, 
brun ängsvaxskivling Hygrocybe colemannia
na, den ovan nämnda lila vaxskivlingen Hygro
cybe flavipes, rodnande lutvaxskivling Hygro
cybe ingrata, läder vaxskivling Hygrocybe 
russocoriacea och knoppvaxing Hygrocybe 
subpapillata.

Foto av den tunna strålvaxskivlingen Hygrocybe radiata. Foto Anita Stridvall.
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Rödlistade jordtungor och fingersvampar 

Microglossum atropurpureum – 

purpurbrun jordtunga, VU
Den förekommer sällsynt som nedbrytare i 
magra grässvålar i naturbetesmark och ofta till-
sammans med andra jordtungor. Purpurbrun 
jordtunga är lätt att identifiera med sin purpur-
bruna färg, sin storlek och sina mycket små 
sporer för att vara en jordtunga.

Artportalen uppger 165 rapporter från hela 
landet. Från Småland finns tidigare tre kända 
lokaler, Jönköpings kommun, ett fynd, Upp-
viding kommun, 1 fynd, Vaggeryd kommun, ett 
fynd. Några tidigare kända fynd från Kalmar län 
finns inte. Vi hittade arten på fem nya lokaler, 
Högsby kommun, Kronobo, lokal 27 och 28, 
Hultsfred kommun, lokal 21, 23 och 26.

Microglossum olivaceum – olivjordtunga, NT 

(s. str).
Förekommer sällsynt på såväl basisk som sur 
berggrund, i lågvuxen och mossig naturbetes-
mark. En omisskänlig art med sina olivfärgade 
fruktkroppar och mycket små sporer. Olivjord-
tungan växer ofta ihop med andra jordtungor.

Olivjordtungan är under utredning och kan be-
stå av flera olika arter. Arten nämns i litteraturen 
ibland som s.lat (i vid bemärkelse) och som 
s . str (i sträng bemärkelse). Vi har under inven-
teringen tolkat olivjordtungan som s . lat.

Artportalen uppger 197 rapporter från hela 
landet. Från Småland finns tidigare 14 kända 
spidda lokaler (både s.lat och s.str.). Några 
tidigare känd fynd från Kalmar län finns inte. 
Vi gjorde ett nyfynd från Hultsfreds kommun, 
Järeda församling, Högeruda SO, lokal 22. 

Olivjordtunga, Microglossum olivaceum, från Högeruda. Foto Tomas Fasth.
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Clavaria zollingeri – violett fingersvamp, VU
Detta är en vackert violett, förgrenad och 
vanligen tuvad fingersvamp som man finner i 
örtrika men magra betesmarker och slåtterängar, 
men den förekommer även i parker och på blot-
tad jord i rikare lövskogar.

Artportalen uppger 321 rapporter från hela lan-
det. Från Småland finns tidigare 43 spridda kän-

da lokaler för arten. Från Kalmar län finns tidi-
gare 2 kända fyndlokaler, Mönsterås kommun, 
Ålem församling, Norra Bäckebo och Västervik 
kommun, Västra Ed församling, Vinäs NV. Vi 
gjorde två nyfynd under inventeringen, Hults-
fred kommun, Järeda församling, Högeruda SO, 
lokal 22 och Kalmar kommun, Ryssby försam-
ling, Sveryd SO, lokal 32.

Violett fingersvamp, Clavaria zollingeri, från Högeruda. Foto Olof Persson.

Clavulinopsis cinereoides – trubbfinger-
svamp, VU
Trubbfingersvampen har medelstora, beige eller 
ljusbruna, tuvade fruktkroppar som är rikligt 
förgrenade redan från basen. Andra närstående 
arter är ängsfingersvamp Clavulinopsis corni
culata och gråbrun ängsfingersvamp Clavuli
nopsis umbrinella. Arten måste därför mikro-
skopieras för att med säkerhet kunna 
bestämmas. Trubbfingersvampen växer i mager, 
mossrik grässvål, på relativt kalkrik mark. 

Artportalen uppger 113 rapporter från hela lan-
det. Från Småland finns tidigare 15 spridda lo-
kaler. Från Kalmar län finns inga tidigare kända 

fynd. Vi gjorde två nyfynd under vår invente-
ring, Västervik kommun, Hallingeberg för-
samling, Nyborg, lokal 6 och Stormandebo, 
lokal 7.

Övriga ovanliga svampar
Porpoloma metapodium – svartnande 
narrmusseron, EN
Svartnande narrmusseron är en grå, köttig, 
skarp mjölluktande och skarpt mjölsmakande 
vaxskivlingslik svamp. Den har torr och något 
fnasig hatt, med glesa skivor och kraftigt rod-
nande kött. Sporerna är kraftigt amyloida 
(färgas blåa i jodpreparat) vilket är en mycket
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Trubbfingersvamp, Clavulinopsis cinereoides, från Nyborg, Foto Olof Persson.

bra karaktär för släktet Porpoloma. Den växer 
mycket sällsynt i mossiga magra betesmarker, 
där den ofta växer tillsammans med många 
andra sällsynta ängssvampar. En förväxlingsart 
skulle kunna vara sepiavaxskivling Hygrocybe 
ovina, men denna luktar inte mjöl och har inga 
amyloida sporer.

På Arportalen finns 198 rapporter från hela ri-
ket. Från Småland finns 16 tidigare spridda lo-
kaler kända. Ingen tidigare rapport från Kalmar 
län finns. Vi gjorde två nyfynd av arten i Torsås 
kommun, Torsås församling, Stora Hyltan, 
lokal 38 och från Oskarshamn kommun, Krist-
dala församling, Krokshult naturreservat, 
lokal 25.

Cyphellostereum laeve – mossöra
Ett mycket sällsynt skinn som växer på mossa 
blev funnet i Hultsfreds kommun, Högeruda 
SO, lokal 22, mossöra Cyphellostereum laeve. 
Fyndet gjordes av Tomas Fasth.

Det finns 11 tidigare kända fynd i landet, ett i 
Bohuslän, ett i Värmland, ett i Östergötland, två 
i Västmanland, ett i Ångermanland, två i 
Dalarna, två i Norrbotten och ett tidigare fynd 
från Småland, Kronoborgs Län, Ljungby 
kommun, Agunnaryds församling, Ramsås 
2012.

Entoloma pseudocolestinum
En mycket sällsynt rödskivling påträffades 
Entoloma pseudocolestinum (svenskt namn sak-
nas). Endast tre tidigare fynd av den art finns 
rapporterade från hela Sverige. Öland, ett fynd, 
Skåne, ett fynd och Västergötland, ett fynd 
Dessutom finns ytterligare ett fynd av Roger 
Pihl (Sandared) som meddelats muntligen. 
Detta fynd är gjort i Fagerås, strax utanför 
Fristad på en naturbetesmark.
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Mossöra, Cyphellostereum laeve, från Högeruda. Foto Tomas Fasth.

Vårt fynd gjordes i Nybro kommun, Madesjö 
församling, Smedstorp NV, lokal 36. Arten 
känns lätt igen på att sin genomskinligt 
strimmiga, blåa hatt och genom att det är 
ganska liten svamp.

I slutet av 2014 gick vi på nytt igenom Artporta-
len för att ta reda på vilka rödlistade ängssvam-
par som eventuellt hade påträffats i våra objekt 
under 2013 och 2014. Det framkom då, att inga 
fynd från de av oss inventerade objekten 
förelåg.

Förslag på åtgärder

De lokaler som klassats som mest prioriterade 
bör följas upp för att dokumentera ängssvamp-
floran ytterligare. Arter som fruktifierar på som-
maren är förhållandevis dåligt dokumenterade 
under denna inventering.

Vi gör bedömningen att det finns ytterligare åt-
skilliga gräsmarker på Kalmar läns fastland 
som kan vara goda ängssvamplokaler där dessa 
ÅGP-arter och andra ovanliga ängssvampar kan 
antas finnas. Utfallet av bra lokaler i denna 
inventerings omgång var så stort att ytterligare 
inventering av potentiellt bra ängssvamplokaler 
är motiverad. En utsökning på lokaler där det 
finns noteringar av vegetationstyperna rödven-
hed eller örtrik friskäng bör kunna ge bra 
resultat. Det är viktigt att ej få med områden 
med fuktig mark då dessa inte är bra marker för 
de här undersökta ängssvamparna. Att ha en 
storleksgräns på två ha är motiverat av många 
skäl. 

Av de mest prioriterade områdena saknar 
område 35 Högelycke helt skydd. Det är ett av 
de mest angelägna områdena att säkerställa.
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4  Redovisning av 
ängssvamplokaler
I detta avsnitt ges en beskrivning av de invente-
rade objekten. För varje objekt redovisas en 
karta över objektets läge och utsträckning. 
Koordinat angivelser för arter är angivna med 10 
m noggrannhet. Koordinaterna är angivna i 
systemet 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

Område 1 – Rorstad O, Ukna s:n, Väster-
viks k:n

Areal: 2,7 ha

Inventerare

Anita Stridvall och Kurt-Anders Johansson

Inventeringstillfällen

2012-10-15 och 2014-09-30

Beskrivning

Objektet består huvudsakligen av en sluttning 
mot norr, som är starkt igenväxt med alsly, 
hallon, nypon, slån och örnbräken. Några öppna 
ytor finns mellan buskarna. Berghällar, men 
inga stenblock förekommer. Ovanför 
sluttningen i söder reser sig ett högt berg. 

Omfattande vildsvinsbök finns. Björkar, enar 
och hassel växer främst i öster och sydväst. En 
rad hävdarter påträffas, nämligen darrgräs, den 
rödlistade fältgentianan (1530122 x 6442350), 
jungfrulin, liten blåklocka, stagg, stor blåklocka 
och ängsklocka. 

Vid samtal med brukaren framkom, att planer 
finns att röja i området nästa år, vilket är nöd-
vändigt för att skydda beståndet av fältgentiana 
och göra det möjligt för vaxskivlingar, röd-
skivlingar m.fl. ängssvampar att fruktifiera. 

Ängssvampar

Totalt noterades sju olika vaxskivlingar i områ-
det. De allmänna vaxskivlingsarter som sågs var 
blodvaxskivling, grå vaxskivling, gul vax-
skivling, spröd vaxskivling, vit vaxskivling och 
ängsvaxskivling. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, bl.a. 1530122 x 6442350, spridd i hela om-
rådet och rikligt både 2012 (minst 30 frukt-
kroppar) och 2014 (mer än 35 fruktkroppar).

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt lägre prioritet. Området är 
starkt igenvuxet och dåligt hävdat, även om 
vissa öppna ytor finns. Förhoppningsvis 
kommer brukaren, att röja mängderna av sly 
nästa år och sedan släppa på nötkreatur för att få 
området välhävdat. Det är nödvändigt för att 
svamparna ska kunna ta sig upp genom gräs-
vegetationen och för att fältgentianan ska räddas 
kvar.
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Område 1 – Rorstad O, Ukna s:n, Västerviks k:n. Foto Anita Stridvall.

Område 2 – Snötomta SO, Ukna s:n, 
Västerviks k:n

Areal: 15, 1 ha 

Inventerare

Anita Stridvall (2012, 2014), Kurt-Anders 
Johansson (2012, 2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15 och 2014-09-30

Beskrivning

Detta är en öppen betesmark som sluttar mot 
sydväst och söder. I väster finns mindre block 
här och var. Dessutom växer en del enar, samt 
några björkar och hasslar i området. Området är 
mestadels välbetat, men i några delar är det 

tuvigt och rikligt med örnbräken. Ett lågt 
odling sröse antyder, att det kan ha varit åker i 
den plana delen av objektet. I sluttningen i öster 
och något västerut finns klibbal, men ganska 
glest, samt nyponsly och örnbräken.

Kärlväxterna bergmynta, blodrot, gråfibbla och 
liten blåklocka växer i området. 

Ängssvampar

Vid de båda besöken påträffades sammanlagt tio 
vaxskivlingar, varav två är rödlistade (hittades 
vid båda besöken). Åtta arter sågs 2012 och sju 
2014. De mer eller mindre allmänna vaxskiv-
lingar som påträffades var blodvaxskivling, grå 
vaxskivling, gul vaxskivling, papegojvax-
skivling, spröd vaxskivling, toppvaxskivling, 
vit vaxskivling och ängsvaxskivling. Bland 
fingersvamparna hittades ljus fingersvamp och 
ängsfingersvamp. Även rödskivlingen 
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blånopping och ängsmusseron fanns. 

Dessutom påträffades de i gräsmarker växande 
puckelfjällskivling, stolt fjällskivling, samt rök-
svamparna blygrå äggsvamp, långfotad rök-
svamp, mjuk röksvamp och vårtig röksvamp.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Lädervaxskivling, Hygrocybe russocoriacea, 
NT, 1530064 x 6436540

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 1530054 x 6436535

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt hög prioritet. I det stora 
hela är objektet välhävdat, men i vissa delar 
finns väl mycket örnbräken och en del nyponsly, 
som borde röjas med jämna mellanrum. Vid vårt 
första besök bedömde vi objektet som mycket 
bra och hade väntat oss att flera arter ängs-
svampar skulle påträffas vid ett andra besök, 
men p.g.a. det låga nederbörden under sommar 
och höst var det för torrt för god svamptillgång.

Område 2 – Snötomta SO, Ukna s:n, Västerviks k:n. Foto Anita Stridvall.
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Område 3 – Skälstorpet, Ukna s:n, Väster-
viks k:n

Areal: 3,2 ha 

Inventerare

Anita Stridvall (2012, 2014), Kurt-Anders 
Johansson (2012, 2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15 och 2014-09-30

Beskrivning

Objektet är en blockrik, hällmarksrik och nästan 
trädlös betesmark. Endast i väster, mot skogen 
står några tallar och öster om boningshuset finns 
några enstaka lövträd. I väster har mindre av-
verkningar skett. Buskskiktet består av en-
buskar, men här finns också en del slån och 
viden. I fuktiga partier finns björksly. I objektet 
påträffades flera hävdgynnade kärlväxter såsom 
gökärt, jungfrulin, kattfot, liten blåklocka och 
spåtistel. Andra arter som förekommer är t.ex. 
styvmorsviol. En skräpväxt i objektet är 
örnbräken.

Ängssvampar

Totalt noterades fem olika vaxskivlingar i 
objektet. Av dessa var tre mer eller mindre 
allmänna arter, nämligen broskvaxskivling, 
småvaxskivling och vit vaxskivling. Dessutom 
såg vi aprikosfingersvamp och gråbrun 
sammets musseron.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Lädervaxskivling, Hygrocybe russocoriacea, 
NT. 

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT.   

Övriga sällsynta arter

På en stubbe i betesmarken såg vi den sällsynta 
tofsskivlingen Pholiota pinicola.

Bedömning och åtgärder.

Lokal med regionalt lägre prioritet. I området 
blev två rödlistade vaxskivlingsarter funna. Ob-
jektet var välhävdat såväl 2012 som 2014 och är 
en värdefull betesmark. Lövsly bör röjas.

Område 3 – Skälstorpet, Ukna s:n, Västerviks k:n. Foto Anita Stridvall.
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Område 4 – Skutterstad V, Blackstads s:n, 
Västerviks k:n

Areal: 9,2 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012, 2014), Kurt-Anders 
Johansson (2012, 2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15 och 2014-09-30

Beskrivning

Betesmarken består av gamla åkrar i öster och 
söder. Objektet ligger i en sluttning och har flera 
bergsryggar, blockmarker, odlingsrösen och en 
stenmur. På bergssträckningarna och i 
sluttningen växer aspar, björkar och ekar. Där 
finns också flera hasselbestånd och enar. En hel 
del nyponsly förekommer och rikligt med örn-
bräken i större och mindre grupper. Området är 
annars i det stora hela välbetat. Fynd av följande 
hävdgynnade växter noterades; blodrot, darr-
gräs, gråfibbla, liten blåklocka, ljung, revfibbla, 
smultron, solvända och örnbräken. 

Ängssvampar

Bland vaxskivlingar i naturliga fodermarker på-
träffas sammanlagt vid de båda inventerings-
tillfällena sex arter, varav en är rödlistad och de 
övriga mer eller mindre vanliga ängs- och betes-
marksarter. Bland dessa sågs musseronvax-
skivling, mönjevaxskivling, spröd vaxskivling, 
vit vaxskivling och ängsvaxskivling. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 1519085 x 6413349 (10 fruktkroppar)

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt lägre prioritet. Objektet 
var i stort sett välhävdat, men viss röjning av 
örnbräken och nyponsly bör ske för att området 
ska utvecklas positivt.

Område 4 – Skutterstad V, Blackstads s:n, Västerviks k:n. Foto Anita Stridvall.
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Område 5 – Boda NO, Törnsfalls s:n, 
Västerviks k:n

Areal: 9,8 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012), Kurt-Anders Johansson 
(2012), Rolf-Göran Carlsson (2014), Leif 
Andersson (2014), Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15, 2014-10-01

Beskrivning

Detta är en gräsmark i sydöstsluttning ner mot 
maderna vid sjön Svinnaren. Hälften av dessa 
våta mader med stora starrtuvor ingår i objektet. 
Fastmarkerna är i huvudsak öppna men här 
finns enstaka ekar. Floran vittnar om att jord-
lager och/eller berggrund är kalkhaltiga. Arter 
som brudbröd, vildlin och spåtistel påträffas här. 
Under 2014 har större delen av området skötts 
genom betesputs. Det slagna materialet har 
lämnats kvar – åtminstone tills vårt besök. Hela 
området är väl stängslat och har betats tidigare.

Den skötsel som området har haft under 2014 
har inte varit gynnsam för ängssvampfloran. 

Ängssvampar

Sex olika vaxskivlingar har noterats i området 
samt en röksvamp och ytterligare en ängs-
svamp. Noterade arter blodvaxskivling, spröd 
vaxskivling, ängsvaxskivling och vit vax-
skivling. Övriga noteringar av gräsmarks-
svampar var skålröksvamp och honungshätting. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 

NT, 2 mycel, 25 fruktkroppar

Lädervaxskivling Hygrocybe russocoriacea, 
NT, 1 mycel, 7 fruktkroppar

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Lokal med regionalt lägre prioritet. Området 
har sannolikt en ganska god potential att vara en 
bra ängssvamplokal. Men den skötsel som skett 
idag är inte bra för vare sig gräsmarksväxter 
eller ängssvampar. Området skulle med fördel 
kunna betas med nötkreatur.

Område 6 – Nyborg NO, Hallingeberg s:n, 
Västerviks k:n

Areal: 6,3 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012). Kurt-Anders Johansson 
(2012), Rolf-Göran Carlsson (2014), Leif 
Andersson (2014), Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15, 2014-10-01

Beskrivning

Detta är ett kuperat och bergigt område öster om 
Nyborg. En del ytor med gammal åker ingår i 
objektet. Området betas med nötkreatur och i 
betesfållan ingår ganska stora ytor med skogs-
bete. Annars är markerna i huvudsak öppna. En-
staka tallar, björkar och enar står i betesmarken. 
En kanaliserad å rinner genom objektet i de 
östra delarna. En tidigare åker (gammal moss-
odling) SÖ om objektet är nu satt under vatten. 

Markerna varierar mycket i fuktighet, här finns 
allt från hällmarksfuktängar till fuktängar. I
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Område 5 – Boda NO, Törnsfalls s:n, Västerviks k:n. Området har slagits med en betesputs och det avslagna materialet låg 
kvar vid besöket i början av oktober 2014. Foto Leif Andersson.

vissa sluttningspartier finns källpåverkade ytor. 
Närmast Nyborg finns en del gödselpåverkad 
mark som inte har så intressant gräsmarksflora. 

De finaste delarna finns i vissa sluttningspartier. 
Det är en del staggmarker som hyser fin gräs-
mark liksom en del friskängar som kan klassas 
som örtrik friskäng.

Ängssvampar

Totalt har 12 olika vaxskivlingar noterats i detta 
område nämligen, blodvaxskivling, broskvax-
skivling, honungsvaxskivling, gul vaxskivling, 
grå vaxskivling, toppvaxskivling, spröd vax-
skivling, ängsvaxskivling och vit vaxskivling. 
Av övriga ängssvampar noterades den ovan 
nämnda ängsfingersvampen.

Arter i åtgärdsprogrammet

Praktsvaxskivling Hygrocybe splendidissima, 
NT, 6408877 x 1529478, 1 mycel, 
5 fruktkroppar

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Trubbfingersvamp Clavulinopsis cinereoides, 
VU, i mycel, 1 fruktkropp

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, 4 mycel, 70 fruktkroppar

Lädervaxskivling Hygrocybe russocoriacea, 
NT, 1 mycel, 12 fruktkroppar

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Lokal med regionalt hög prioritet. Detta är ett 
ganska stort objekt med flera fina ytor. Men här 
finns också en del ytor som inte hyser så mycket 
gräsmarksväxter eller ängssvampar. Det är 
viktigt att området betas även i fortsättningen. 
En de slyröjning sker runt höjderna och längst i 
öster.
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Område 6 – Nyborg NO, Hallingeberg s:n, Västerviks k:n. Kvalitéerna från ängssvampsynpunkt variera mycket i detta 
område. Hällmarker, tallskog och en del gödselpåverkade ytor är fattiga på ängssvampar, En del sluttande partier kan vara 
riktigt fina. Foto Leif Andersson.

Område 7 – Stormandebo, 
Hallingebergs s:n, Västerviks k:n

Areal: 12,5 ha

Inventerare

Tomas Fasth (2012), Rolf-Göran Carlsson 
(2012, 2014), Leif Andersson (2014), Olof 
Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-16, 2014-10-01

Beskrivning

Detta är ett stort hästbetat område som i de 
södra delarna är ganska flackt men blir kulligare 
och bergigare i de norra delarna. Stora arealer är 
gammal åker med ganska ointressant gräsmark. 
Dessa delar är desto märkligare kulturhistoriskt 
genom sin stora rikedom på odlingsrösen. I de 
centrala och norra delarna finns ganska stora 
ytor med bättre grässvål. I de naturliga 

gräsmarkerna finns gott om block. Hästarna har 
trampat upp system av stigar i betesmarkerna. 
Träd- och buskskikt varierar kraftigt beroende 
på var i betesmarken man är. Delarna med äldre 
åker är i huvudsak öppna, en del enar och 
enstaka andra buskar finns runt rösena. I övrigt 
finns partier med ek, björk och tall samt enstaka 
gran, fågelbär och rönn. Enbuskmarker finns 
här och var liksom grupper med hassel. En bäck 
rinner genom området från nordväst till sydöst. 
Ett stort område med ganska fin grässvål men 
utan hävd ligger nordväst om den avgränsade 
objektet.

Ängssvampfloran är ganska varierande. I de 
södra delarna närmast vägen är den inte så 
intressant. I de centrala delarna, framför allt runt 
enbuskmarker, finns områden med fin ängs-
svampflora.

Ängssvampar

Totalt har i detta område noterats femton olika 
vaxskivlingsarter, en rödskivling, två finger-
svampar samt två andra gräsmarkssvampar. 
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Noterade arter är blodvaxskivling, broskvax- 
skivling, gul vaxskivling, honungsvaxskivling, 
musseronvaxskivling, mönjevaxskivling, 
papegoj vaxskivling, spets vaxskivling, spröd 
vaxskivling, toppvaxskivling, ängsvaxskivling 
och vit vaxskivling, övriga noteringar, stjärn-
rödhätting, ängsfingersvamp, gräshätta och gul-
vit hätta. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima, 
NT, 6401505 x 1531345, 1 mycel, 
3 fruktkroppar

Fager vaxskivling Hygrocybe aurantio
splendens, NT, 6401459 x 1531278, 64014439 
x 1531408, 2 mycel, 10 fruktkroppar 

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Trubbfingersvamp Clavulinopsis cinereoides, 
VU, 1 mycel, 1 fruktkropp

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, 3 mycel, 30 fruktkroppar

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Lokal med regionalt hög prioritet. Detta är ett 
mycket värdefullt område som ängssvamplokal. 
Området är välhävdat, det är stort och det är 
varierat. Ett ohävdat område i nordväst bör tas i 
hävd då här fortfarande finns en fin gräsmarks-
flora. Sannolikt finns också intressanta arter 
bland mykorrhizasvamparna.

Område 7 – Stormandebo, Hallingebergs s:n, Västerviks kommun. Foto Leif Andersson.
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Område 7 – Stormandebo, Hallingebergs s:n, Västerviks kommun. Väster om det inventerade området finns ohävdade 
gräsmarker som med betesdrift snabbt skulle kunna utveckla högre naturvärden. Foto Leif Andersson.

Område 8 – Harnäs Ö, Hjorteds s:n, Väs-
terviks k:n

Areal: 6,5 ha

Inventerare

Tomas Fasth (2012), Rolf-Göran Carlsson 
(2012, 2014), Leif Andersson (2014), Olof 
Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-16, 2014-10-01

Beskrivning

Öster om det lilla stället Harnäs finns en trevlig, 
småkuperad betesmark som betas av nötkreatur. 
Mycket varierande trädtäckning – stora ytor är 
en slags betad skog, även om det är troligt att 
stora delar varit slåttermarker i äldre tid. Träd-
skiktet är mycket blandat med tall, ek, björk och 

asp och enstaka sälg, gran, klibbal och rönn. Det 
är gott om enbuskar i markerna. Sly kommer 
upp på flera ställen. Örnbräken är ett negativt 
inslag i de södra delarna.

En del ytor är äldre åker och i dessa finns gott 
om odlingsrösen. Betesmarkerna är ganska 
blockrika. Ett litet vattendrag rinner igenom den 
i östra delen.

Mycket varierande fuktighetsförhållande från 
kärr och fuktängar till mindre ytor med torräng i 
sluttningar. Flera fina ytor med friskäng, rik 
gräsmarksflora och bra marker för ängssvampar. 
Trots att igenväxning pågår så är betestrycket på 
de fina gräsmarkerna bra. Under 2012 var betes-
trycket sämre än 2014.

Ängssvampar

Totalt har tolv olika vaxskivlingar noterats i 
området. Noterade vaxskivlingar blodvax-
skivling, broskvaxskivling, gul vaxskivling, 
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honungsvaxskivling, mönjevaxskivling, 
papegojvax skivling, slemvaxskivling, spröd 
vaxskivling, toppvaxskivling, ängsvaxskivling 
och vit vaxskivling. Här noterades också ängs-
röksvamp, svartnande äggsvamp, stolt fjäll-
skivling och stjärnrödhätting. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Saknas.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, 4 mycel, 93 fruktkroppar

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Lokal med regionalt hög prioritet. Den torra 
väderleken sommaren 2014 har sannolikt inte 
gjort området rättvisa vad det gäller ängs-
svampar. Sannolikt finns en del intressanta 
mykorrhizasvampar.

Hela området bör med varsam hand röjas på 
träd och buskar. Det är viktigt alla kvistar, 
grenar och annat material från röjningen tas bort 
eller eldas upp. I samband med röjning skulle 
betesmarken kunna indelas i två fållor för att 
höja betestrycket något.

Område 8 – Harnäs Ö, Hjorteds s:n, Västerviks k:n. Bra och lite sämre gräsmarker omväxlar i detta område. 
Foto Leif Andersson.
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Område 8 – Harnäs Ö, Hjorteds s:n, Västerviks k:n. I de mest igenvuxna delarna bör en utglesning av träd- och buskskikt 
ske. Foto Leif Andersson.

Område 9 – Kallernäs O, Hjorteds s:n, 
Västerviks k:n

Areal: 6,0 ha

Inventerare

Tomas Fasth (2012), Rolf-Göran Carlsson 
(2012, 2014), Leif Andersson (2014), Olof 
Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-16, 2014-10-01

Beskrivning

Vid Kallernäs finns en starkt kuperad betes-
mark. Terrängen är blockrik och ganska mycket 
berg går i dagen. Genom betesfållan löper flera 
kraftledningar och i de södra delarna finns kör-
vägar.

Området betas av nötkreatur. Allra längst i norr 
finns områden ingående i objektet som ej betas. 
Trädtäckningen är mycket varierande i området. 
Stora arealer är gammal åker och dessa är helt 
öppna. Bergiga och mer sluttande delar är skog-
klädda av tall, björk och ek. Det finns ganska 
mycket hassel, och jordarna är sannolikt rätt 
näringsrika i sluttningarna.

Gallring har skett, där bl.a. tall tagits bort. 
Material efter avverkningarna låg kvar i 
området både 2012 och 2014. Trots gallringarna 
pågår igenväxning och sly tränger upp.

I de trädklädda delarna finns ingen grässvål. De 
gamla åkrarna är välbetade men har en artfattig 
gräsmarksflora. I en del sluttningar i söder finns 
ytor med bättre grässvål och en del ängs-
svampar. Dessa ytor är dock små. Markerna är 
kraftigt gödselpåverkade närmast gården.
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Ängssvampar

Totalt noterades tio olika vaxskivlingar, två röd-
skivlingar, två fingersvampar och en gräs-
markslevande hätta i området. Noterade arter 
blodvaxskivling, broskvaxskivling, honungs-
vaxskivling, gul vaxskivling, spröd vaxskivling, 
toppvaxskivling, ängsvaxskivling och vit vax-
skivling. Övriga noteringar hagfingersvamp, 
ängsfingersvamp, bleknopping och gulvit hätta.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Mjölrödskivling Entoloma prunuloides, NT, 1 
mycel, 2 fruktkroppar

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 2 
mycel, 30 fruktkroppar

Lädervaxskivling Hygrocybe russocoriacea, 
NT, 1 mycel, 5 fruktkroppar

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Lokal med regionalt lägre prioritet. Hävden i 
området är god men de fina ytorna är små. Ris 
och annat material från avverkningarna bör tas 
bort eller eldas upp.

Område 9 – Kallernäs O, Hjorteds s:n, Västerviks k:n. Foto Leif Andersson.
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Område 10 – Örsåsa N, Södra Vi s:n, 
Vimmerby k:n

Areal: 4,4 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012, 2014), Kurt-Anders 
Johansson (2012, 2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-14 och 2014-10-01

Beskrivning

Objektet ligger ca 3 km norr om Gullringen. 
Närmast landsvägen till Kisa i väster finns en 
smal remsa där stora block tippats. Denna mark 
är ganska fuktig och till största delen trivial. 
Ovanför denna finns däremot en mycket fin, 
blockrik naturbetesmark. Denna del av objektet 

domineras av vackra enbuskar, men enstaka 
lövträd och buskar finns såsom apel, björk, ek 
och hassel. Kärlväxtfloran i betesmarken är rik 
på hävdgynnade växter. Här påträffas bl.a. tre 
rödlistade kärlväxter, nämligen fältgentiana, 
slåttergubbe och sommarfibbla. Dessutom växer 
darrgräs, spåtistel, stagg, stor blåklocka, svinrot, 
ängsskallra och ängsvädd i området. 

Ängssvampar

Totalt noterades sex olika vaxskivlingar. De mer 
eller mindre allmänna arter vi fann var blodvax-
skivling, gul vaxskivling, vit vaxskivling och 
ängsvaxskivling. Dessutom såg vi ljus ängs-
finger svamp.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Område 10 – Örsåsa N, Södra Vi s:n, Vimmerby k:n. Foto Anita Stridvall.
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Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Lädervaxskivling, Hygrocybe russocoriacea, 
NT, koordinat saknas.

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 1492760 x 6411540, 1492953 x 6411428.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt lägre prioritet. Objektet är 
en mycket värdefull betesmark från kärlväxt-
synpunkt. Under inventeringen kunde vi inte 
finna att ängssvampfloran var lika värdefull som 
gräsmarksväxterna. 

Område 11 – Örsåsa S, Södra Vi s:n, Vim-
merby k:n

Areal: 2,3 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2102, 2014) och Kurt-Anders 
Johansson (2012,2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-14 och 2014-10-01

Beskrivning

Mitt i området finns välbetad, delvis blockig öp-
pen betesmark med stenrösen, som tyder på att 
det varit åker här. En hel del mindre tuvor med 
gammalt gräs förekommer. Björkar växer här 
och var i kanterna. I sydvästra delen finns ett 
område med en tidigare trädklädd mark, som 
togs ner för 15–20 år sedan. Många stubbar är 
kvar och nyponsly har vuxit upp.

Längst ner i söder är det småblockig f.d. betes-
mark, slåttermark eller åker. Odlingsröse finns, 

men det är svårt att avgöra hur marken använts. 
Sannolikt har det varit åker. En vacker mycket 
bred stenmur förekommer i nordväst. Bland 
kärlväxterna kan nämnas gråfibbla, liten blå-
klocka, den rödlistade spindelörten och stor blå-
klocka. 

Ängssvampar

Sammanlagt fem olika vaxskivlingar på-
träffades vid de båda besöken. Följande vax-
skivlingar hittades, nämligen blodvaxskivling, 
papegojvaxskivling, spröd vaxskivling, vit vax-
skivling och ängsvaxskivling. 

Dessutom påträffades de i gräsmarker vanliga 
blygrå äggsvamp och skålröksvamp, samt stolt 
fjällskivling. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Inga noteringar.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt lägre prioritet. Objektet 
var i stort sett ganska välhävdat, men en del 
gammalt gräs förekom i större och mindre 
tuvor, som bör slås, då de under årens lopp kan 
komma att bilda en tät grässvål, om de inte tas 
bort. För att få en väl fungerande betesmark i 
den nedtagna skogen bör stubbar och nyponsly 
röjas och tas bort. Eftersom objektet gränsar till 
det artrika område 21 är det starkt motiverat att 
utveckla detta område till en värdefull betes-
mark.
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Område 11 – Örsåsa S, Södra Vi s:n, Vimmerby k:n. Foto Anita Stridvall.

Område 12 – Trångsrössle, Södra Vi s:n, 
Vimmerby k:n 

Areal: 7,2 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012, 2014), Kurt-Anders 
Johansson (2012, 2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-14 och 2014-10-01

Beskrivning

Större delen av objektet är beläget kring den 
östra gården i Trångsrössle några km söder om 
Gullringen. Större delen av objektet består av 
blockrika moränmarker, men här och var finns 

en del mindre före detta åkrar. I objektet ingår 
också en smal remsa öster om gården. Denna 
skiljs från huvuddelen av objektet av en 50–100 
meter bred lövskogsridå.

Trädskiktet i betesmarken varierar. I den västra 
delen finns bara enstaka askar, aspar, björkar 
och fågelbär. I söder och sydost är trädskiktet 
tätare. I den östra delen finns också ganska 
mycket lövträd. Vanligaste trädslagen här är 
björk och asp. I den västra delen förekommer 
rikligt med enbuskar. I objektet växer flera 
hävdgynnade kärlväxter såsom småbladiga 
daggkåpor, jungfrulin, den rödlistade sommar-
fibblan och stagg.

På lokalen blev också många ängssvampar 
funna.
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Ängssvampar

Totalt noterades tio olika vaxskivlingar. Av 
dessa var nio mer eller mindre vanliga 
vaxskivlingsarter. Dessa är blodvaxskivling, 
broskvaxskivling, gul vaxskivling, honungs-
skivling, mönjevaxskivling, spröd vaxskivling, 
toppvaxskivling, vit vaxskivling och ängsvax-
skivling. Dessutom sågs maskfingersvamp, 
ängsfingersvamp och två arter av jordtungor, 
nämligen fjällig jordtunga och slemjordtunga.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, 1492811 x 6405675, 1492738 x 6425911, 
1492688 x 6405845.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder.

Lokal med regionalt hög prioritet. Objektet är 
en stor värdefull betesmark. I vissa delar är träd-
skiktet lite för tätt men större delen är ganska 
öppen och betestrycket är bra.

Område 12 – Trångsrössle, Södra Vi s:n, Vimmerby k:n. Foto Anita Stridvall.
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Område 13 – Brofall NV, Frödinge s:n, 
Vimmerby k:n

Areal: 3,5 ha

Inventerare

Rolf-Göran Carlsson (2012), Tomas Fasth 
(2012), Anita Stridvall (2014) och Kurt-Anders 
Johansson (2014)

Inventeringstillfällen

2012- 10-14 och 2014-09-30

Beskrivning

I norr finns en ganska tät björk- och ekhage med 
block och rösen, samt inslag av aspar och ensta-
ka enar. Fynd gjordes av kärlväxterna brud-
sporre, darrgräs, gullviva, gökärt, solvända och 
stor blåklocka. Söderut finns en gammal åker 

med odlingsrösen och hassel, samt en blockrik 
sluttning och höjd med naturlig gräsmark. I 
öster kännetecknas markerna av hasselbuketter, 
en åker med hällar och stenblock, enbuskar och 
flera odlingsrösen. Här finns också en del örn-
bräken och sly. Två stora, grova aspar, ett sten-
röse och en kort mur följer. I en sluttning i syd-
väst finns en gles ekdunge med block och en 
åker. Många döda till halvdöda enar förekom-
mer i väster liksom en del örnbräken. Fynd 
gjordes av darrgräs, gökärt, jungfrulin, den röd-
listade slåttergubben och vårbrodd. I väster är 
det naturlig gräsmark med block, ekar och enar. 
Där noterades också blåsippa, gullviva och 
smultron. I objektet påträffades alltså flera 
hävd gynnade arter i olika delar av området.

Ängssvampar

Vid besöket 2014 hittades bara svamparna mjöl-
rödskivling och vit vaxskivling och 2012 sågs 
endast slemvaxskivling. 

Område 13 – Brofall NV, Frödinge s:n, Vimmerby k:n. Foto Anita Stridvall.
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Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar. 

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Mjölrödskivling, Entoloma prunuloides, NT, 
1507512 x 6400550

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt lägre prioritet. Området är 
tämligen blandat med f.d. åkrar omväxlande 
med naturliga gräsmarker med större och 
mindre block. Hävden är ganska god, men en 
del sly och örnbräken bör röjas bort. Viktigt är 
som alltid, att allt som röjs avlägsnas, så att 
marken magras ut. 

Område 14 – Brånhult SV, Rumskulla s:n, 
Vimmerby k:n

Areal: 2,5 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012, 2014), Kurt-Anders Jo-
hansson (2012, 2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-14 och 2014-10-01

Beskrivning

Objektet ligger i en sydsluttning sydväst om 
Brånhults by. Genom området går en mindre 
väg. Till största delen är objektet en ekhage, 
men på några ställen finns öppna ytor. I sydväst 
finns längs med vägen ett ganska öppet parti. 
Förutom ek förekommer det en del björkar i 
området. Här och var står också några enbuskar. 

Bland hävdgynnade arter som finns här kan 
nämnas darrgräs, gullviva, jungfrulin, knägräs, 
stor blåklocka och ängsvädd. Andra kärlväxter i 
området är backvicker och vippärt. Hagen har 
nyligen blivit röjd, men vid vårt besök 2014 låg 
riset fortfarande kvar. Trots de röjningar som 
gjorts, finns fortfarande en del sly kvar. 
Området var svagt betat vid vårt besök 2014.

Ängssvampar

Endast tre mer eller mindre allmänna vax-
skivlingar arter noterades; papegojvaxskivling, 
spröd vaxskivling och ängsvaxskivling.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Inga noteringar.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Område utan prioritet som ängssvamplokal. 
Objektet har ett ganska lågt värde som betes-
mark. För att höja naturvärdet bör det öppnas 
upp mer och hävdas bättre. Det sly som röjts 
måste också tas bort.
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Område 14 – Brånhult SV, Rumskulla s:n, Vimmerby k:n. Foto Anita Stridvall.

Område 15 – Grumstorp, Pelarne s:n, 
Vimmerby k:n

Areal: 3,0 ha

Inventerare

2012 Rolf-Göran Carlsson (2012), Thomas 
Fasth (2012), Anita Stridvall (2014), 
Kurt-Anders Johansson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-14 och 2014-09-30

Beskrivning

Objektet består av två skilda delar, som delas av 
en smal passage för djuren.

I den västra delen, norr om gården, finns en 
natur betesmark i en sluttning mot norr. Marken 
ligger på morän och är blockrik. I denna del 
finns enstaka björkar, ekar och sälgar. Här finns 
också enbuskar och hasselbuskar. Längst i norr 
är området fuktigare och här växer en del alar. I 
den västra delen finns en gammal källa. Bland 
kärlväxterna i detta område kan nämnas 
gullviva, ormrot, den rödlistade sommarfibblan 
och stagg.

Den östra delen är mer varierande. Längst i ös-
ter finns en gammal åker. Denna är delvis gan-
ska fuktig. Väster om denna finns ett litet hygge, 
men också en litet parti naturbetesmark i en 
slänt. I slänten växer en stor ek och några aspar. 
I detta område gjordes de flesta fynden av vax-
skivlingar. Ännu längre västerut finns en block-
rik ekhage. Här växer bl.a. tjärblomster.
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Ängssvampar

Totalt noterades sex olika vaxskivlingar. De mer 
eller mindre allmänna arter vi fann var blod-
vaxskivling, gul vaxskivling, spröd vaxskivling, 
toppvaxskivling, och vit vaxskivling.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar. Den av Länsstyrelsen angivna 
praktvaxskivlingen, Hygrocybe splendidissima, 
från denna lokal återfanns inte varken 2012 eller 
2014.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 1495013 x 6388162.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt lägre prioritet. Den västra 
delen av betesmarken har ganska höga natur-
värden. I öster finns bara fragmentariska natur-
värden. Objektet var tämligen välhävdat, även 
om det kunde vara något bättre i vissa delar. 
Den västra delen borde röjas på en del sly.

Område 15 – Grumstorp, Pelarne s:n, Vimmerby k:n. Foto Anita Stridvall.
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Område 16 – Vassemåla SV, Vimmerby s:n, 
Vimmerby k:n

Areal: 7,4 ha

Inventerare

Tomas Fasth (2012), Rolf-Göran Carlsson 
(2012, 2014), Leif Andersson (2014), Olof 
Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-14, 2014-10-02

Beskrivning

Objektet ligger i en svag sluttning mellan byn 
Vassemåla och en gammal järnvägsbank som 
tangerar en långsmal sjö, Gryssjön. Stora delar 
är kultiverade beten och äldre åkrar, även delar 
som inte är markerade som åker på karta. 
Området betas av nötkreatur. 

Odlingslandskapet är anslående med stora långa 
stenmurar och höga odlingsrösen. Odlings-ter-
rasser och odlingshak i kanten av de gamla åk-
rarna är tydliga. Stora hasselbuketter finns vid 
odlingsrösena och utmed stenmurarna, Andra 
delar av betesmarken är skogsklädda med äldre 
hålaspar, ek och klibbal. Öppna delar i SO har 
den rikaste ängsfloran och dessa är ganska väl 
avbetade men betet är sämre i fuktiga delar 
närmast järnvägen. Mindre ytor med bättre 
grässvål finns utmed stenmurarna. Hamlade 
ihåliga grova askar förekommer och är exempel 
på naturvärdesträd.

Ängssvampar

Förutom scharlakansvaxskivling, hittades 
ytterligare 5 vaxskivlingar och även ett par 
stolta fjällskivlingar. Antecknade vanliga vax-
skivlingar är blodvaxskivling, gul vaxskivling, 
spröd vaxskivling, ängsvaxskivling och vit vax-
skivling.

Område 16 – Vassemåla SV, Vimmerby s:n, Vimmerby k:n. Ytorna med bra grässvål är små i detta område. Men kulturspår i 
form av odlingsrösen och stenmurar är mycket imponerande. Stora hasselbuketter finns vid odlingsrösena. 
Foto Leif Andersson.
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Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 6387753 x 1510694, 5 fruktkroppar, 
1 mycel

Övriga sällsynta arter

Poppelmusseron, Tricholoma populinum, under 
asp.

Bedömning

Lokal med regionalt lägre prioritet. Området är 
mest intressant som odlingshistoriskt objekt. En 
del röjningar bör göras i de sydöstra delarna där 
den mest intressanta marken hotas av sly och 
igenväxning.

Område 17 – Gummarp S, Lönneberga s:n, 
Hultsfreds k:n

Areal: 4,3 ha

Inventerare

Tomas Fasth (2012), Rolf-Göran Carlsson 
(2014), Leif Andersson (2014), Olof Persson 
(2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-17, 2014-10-02

Beskrivning

Området är ett ganska flackt område söder om 
Gummarp. Det kantas av en stor mossodling i 

sydöst. Stora delarna av de friska markerna som 
ingår i objektet är igenväxta och skuggpåverka-
de. Dessa delar är till viss del björkhage. En del 
gamla åkrar finns i söder, varav en del ingår i 
den avgränsade ytan. De gamla åkrarna visar på 
gödselpåverkan och har en artfattig gräsmarks-
flora. Objektet betas av nötkreatur. En del i syd-
öst är bortstängslat och betas ej.

De bra ytorna är små och är mest kantzoner. 
Endast få ängssvampar noterades.

Ängssvampar

I området noterades fyra olika vaxskivlingar, 
alla i små mängder. Utöver scharlakansvax-
skivling så noterades också gul vaxskivling, 
ängsvaxskivling och vit vaxskivling. Av övriga 
gräsmarkssvampar så noterades stjärnrödhätting 
och svartnande äggsvamp.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, några få fruktkroppar, ett mycel.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Område utan prioritet som ängssvamplokal. De 
ytor som hyser ängssvampflora är mycket små.
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Område 17 – Gummarp S, Lönneberga s:n, Hultsfreds k:n. Stor areal gammal åker och stora ytor med för mycket träd gör att 
fin gräsmark bara finns på små ytor. Foto Leif Andersson.

Område 18 – Hammarsebo S, Hultsfreds 
s:n, Hultsfreds k:n

Areal: 3,2 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012), Kurt-Anders Johansson 
(2012), Tomas Fasth (2012), Rolf-Göran 
Carlsson (2012, 2014), Leif Andersson (2014), 
Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-17, 2014-10-02

Beskrivning

Obetad björkhage med inslag av ek och tall 
samt lite klibbal i lägre delar. I hagen finns en 
del enbuskar. Området är ett stiftsreservat. Om-
rådet är stängslat men ingen fjolårsspillning 
noterades 2014, inte heller 2012 var området 
betat.

Området genomdras av en sänka med våtmarker 
och en bäck i nordvästlig–sydöstlig riktning. 
Runt sänkan finns en del rikkärrsvegetation med 
bottenskikt av vitmossor (Sphagnum 
warnstorfii, S. teres) samt loppstarr och slåtter-
blomma. Friskare, mer höglänta delar är mag-
rare med mycket rödven, slåttergubbe, knägräs, 
stagg och ängsvädd. 2012 noterades här 
spindel ört, kattfot och jungfrulin. På något ställe 
noterades, något förvånande, rikligt med spå-
tistel. Trots dessa arter måste gräsmarksfloran 
anses vara artfattig.

Ängssvampar

Totalt noterades tre olika vaxskivlingar, blod-
vaxskivling, ängsvaxskivling och vit vax-
skivling – alla i få exemplar. Inga andra 
gräsmarkssvampar noterades men mykorrhiza-
svampfloran var artrikare.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.



43INVENTERING AV SVAMPAR I ÄNGS- OCH BETESMARKER PÅ KALMAR LÄNS FASTLAND 2012-2014 43

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Inga noteringar.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Område utan prioritet som ängssvamplokal. 
Bristen på hävd är sannolikt förklaringen till 
den fattiga ängssvampfloran. Området bör 
betas, och eftersom floran inte visar några 
tecken på gödselpåverkan så bör det vara 
möjligt att nå resultat relativt snabbt.

Område 19 – Lundens NR, Målilla med 
Gårdveda s:n, Hultsfreds k:n

Areal: 4,1 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012, 2014), Kurt-Anders 

Johansson (2012, 2014), Rolf-Göran Carlsson 
(2012)

Inventeringstillfällen

2012-08-22 och 2014-09-29

Beskrivning

Objektet består av en lövklädd ås i nordväst–
sydostlig riktning strax norr om Emån. Björk, 
ek, en och hassel finns på åsen och i sluttning-
arna. I den sydostligaste delen finns en öppen 
betesmark. Det lövklädda området är mycket 
igenvuxet. Objektet är alldeles för stort för att 
kunna betas väl av de fåtaliga betesdjuren, som 
förefaller att mest hålla till på den öppna, däri-
genom välbetade, tidigare åkern i sydost. I löv-
skogen är grästäcket både uppe på åsen och på 
sluttningarna så tätt, att det i stort sett är omöj-
ligt för vax- och rödskivlingar och andra ängs-
svampar att tränga igenom den täta och ofta 
ganska höga gräsfilten. I området växer back-
vicker och blodnäva. 

Område 18 – Hammarsebo S, Hultsfreds s:n, Hultsfreds k:n. Markerna var ohävdade vid båda besöken. Foto Leif Andersson.
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Ängssvampar

Sammanlagt sex arter vaxskivlingar påträffades, 
varav en är rödlistad, men var och en av dem 
med enstaka fruktkroppar. De allmänna arter vi 
fann var blodvaxskivling, honungsvaxskivling, 
papegojvaxskivling, vit vaxskivling och ängs-
vaxskivling. Dessutom påträffades bleknopping 
och ängsmusseron.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT 1493421 x 6364523

Övriga sällsynta arter

Oxtungsvamp, Fistulina hepatica NT

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt lägre prioritet. Den löv-
klädda åsen och sluttningarna är mycket igen-
vuxna, vilket är tråkigt att se i ett naturreservat. 
Avverkning bör ske av framför allt björk. Dess-
utom krävs en kraftig röjning av lövsly. Åsen bör 
också stängslas av mot den tidigare åkermarken, 
så att två fållor bildas. Först då kan åsen och 
sluttningarna bli välbetade och den höga gräs-
vegetationen försvinna, vilket gör det möjligt för 
svamparna att fruktifiera. Eventuellt bör man 
börja med att slå och röja i området innan djuren 
släpps på. Slyröjning bör sedan ske med jämna 
mellanrum, kanske varje år i början. Allt som 
röjs bör tas bort, så att området magras ut.

Område 19 – Lundens NR, Målilla med Gårdveda s:n, Hultsfreds k:n. Foto Anita Stridvall.
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Område 20 – Högeruda NV, Järeda s:n, 
Hultsfreds k:n

Areal: 9,5 ha

Inventerare

Tomas Fasth (2012), Rolf-Göran Carlsson 
(2014), Leif Andersson (2014), Olof Persson 
(2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-05, 2014-10-02

Beskrivning

Detta objekt ligger på en drumlinliknande geo-
logisk formation som är utsträckt i nordvästlig 
– sydöstlig riktning. Det omfattar sluttningar 
mot sydväst och nordöst från en platå med bru-
kade åkrar däremellan.

Mindre ytor utgörs av gammal åker. Små rösen 
finns både på ytor som förhållandevis sent varit 
gammal åker och ytor som förefaller vara 
gammal slåttermark. Jordarna utgörs av en 
ganska blockrik och näringsrik morän.

Stora delar är blandlövhage men vissa delar 
domi neras av björk och bör kallas björkhage.

Trädskiktet utmärks sammantaget av en ganska 
hög trädslagsblandning. Ek och björk (båda 
arterna) är dominanter. Men inslag finns av 
klibb al, lind, rönn, gran, fågelbär, liksom en-
staka tall. I buskskiktet finns enbuskar och 
hassel buskar. Ställvis är igenväxningen med sly 
omfattande. Vissa delar är också sedan länge 
tätt igenväxta med träd och har en upplöst 
grässvål. Vegetationen domineras av mestadels 
ganska artfattiga friskängar. Några mindre ytor 
med finare grässvål finns. Vissa delar ger in-
tryck av att vara gödselpåverkade.

Området betas av nötkreatur men betestrycket 
är lågt. Området håller på att växa igen. Vild-
svin har bökat i delar av området.

Ängssvampar

I området noterades elva olika vaxskivlings-
arter, minst en rödskivlingsart, och en hätta som 
hör till ängssvamparna. Noterade arter är blod-
vaxskivling. broskvaxskivling, gul vaxskivling, 
honungsvaxskivling, spröd vaxskivling, topp-
vaxskivling, ängsvaxskivling, vit vaxskivling, 
blånopping och gräshätta. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima, 
NT, 6351811 x 1484189, 9 fruktkroppar, 
ett mycel.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, 36 fruktkroppar, 3 mycel

Sepiavaxskivling Hygrocybe ovina, VU, 6 
fruktkroppar, 1 mycel

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Lokal med regionalt lägre prioritet. En del fina 
gräsytor och en del intressanta svampfynd moti-
verar värdet. Området bör kunna restaureras och 
ganska lätt få ett högre naturvärde.

Öka betestrycket, t.ex. genom att inte sambeta 
åkrarna med de naturliga gräsmarkerna. En om-
fattande röjning av träd, buskar och sly bör 
göras. 

Åtgärderna är starkt motiverade då det i byn 
finns ytterligare två ytor som har högt eller 
mycket högt naturvärde från ängssvampsyn-
punkt.
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Område 20 – Högeruda NV, Järeda s:n, Hultsfreds k:n. Foto Leif Andersson.

Område 20 – Högeruda NV, Järeda s:n, Hultsfreds k:n. Del med mycket enbuskar i den norra delen av sluttningen. 
Foto Leif Andersson.
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Område 21 – Högeruda V, Järeda s:n, 
Hultsfreds k:n

Areal: 6,7 ha

Inventerare

Kurt-Anders Johansson (2012), Anita Stridvall 
(2012), Tomas Fasth (2012), Rolf-Göran 
Carlsson (2014), Leif Andersson (2014), Olof 
Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-05, 2012-10-17, 2014-10-02

Beskrivning

Detta objekt ligger i anslutning till Högeruda. 
Det är en i huvudsak öppen betesmark. Enstaka 
ek, björk, klibbal och gran står spridda, liksom 
en del enbuskar och hasselbuskar. Terrängen är 
plan i de övre, västra delarna, men sluttar sedan 
mot nordöst. Berget går i dagen på några ställen. 
Markerna är ganska blockrika. Området täcks 
huvudsakligen av frisk gräsmark men i nordväst 
finns fuktängar och runt berghällar finns tor-
rängar.

Området är välbetat av nötkreatur – en here-
fordsbesättning. Stora ytor förefaller att ha för-
bättrats som betesmark genom ängsharvning 
(omvandling av slåtteräng till betesvall med 
hjälp av s.k. ängsharv) under förra seklet. Gräs-
marksfloran är ganska artfattig, en svag gödsel-
påverkan kan skönjas. De finaste gräsmarks-
ytorna finns i sluttningarna i sydöst. Här finns 
också de ytor där flest ängssvampar påträffades.

Ängssvampar

Totalt noterades femton olika vaxskivlingsarter, 
tre olika rödskivlingar, en jordtunga, fyra 
fingersvampar och två andra ängssvampar. 
Noterade vaxskivlingar var blodvaxskivling. 
broskvaxskivling, gul vaxskivling, honungs-
vaxskivling, musseronvaxskivling, 
papegoj vaxskivling, slemvaxskivling, spröd 

vaxskivling, toppvaxskivling, ängsvaxskivling 
och vit vaxskivling. Övriga noteringar; knopp-
rödhätting, stjärnrödhätting, aprikosfinger-
svamp, hagfingersvamp, maskfingersvamp, 
ängsfingersvamp och honungshätting. Av övriga 
svampar noterades en del stolt fjällskivling.

Arter i åtgärdsprogrammet

Fager vaxskivling Hygrocybe aurantio
splendens, NT, 6361240 x 1484155, 12 frukt-
kroppar, 1 mycel

Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima, 
NT, 6361295 x 1484030, 3 fruktkropppar, 
1 mycel

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Backnopping, Entoloma atrocoeruleum, NT, 3 
fruktkroppar, 1 mycel

Purpurbrun jordtunga Microglossum 
atropurpureum, VU, 6 fruktkroppar, 1 mycel

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, mer än 100 fruktkroppar och ca 20 mycel 
(inga koordinater togs)

Lädervaxskivling Hygrocybe russocoriacea, 
NT, 10 fruktkroppar, 1 mycel

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Lokal med regionalt hög prioritet. Ett stort, väl-
hävdat område med flera områden med rik 
ängssvampflora. Fortsatt nötbete, gärna av here-
fordsbesättning då dessa brukar skapa bra 
grässvålar, skulle ytterligare kunna öka värdet 
från ängssvampsynpunkt. 

De förhållandevis dåliga svampsäsongerna 
2012 och 2014 kan ha medfört att resultatet inte 
ger området rättvisa från ängssvampsynpunkt. 
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Det kan därför vara motiverat att fortsätta un-
dersökningarna av ängsvamptillgången i detta 
objekt. 

Område 22 – Högeruda SO, Järeda s:n; 
Hultsfreds k:n

Areal: 7,8 ha

Inventerare

Tomas Fasth (2012-10-05), Anita Stridvall 
(2012, 2014), Kurt-Anders Johansson (2012, 
2014), Rolf-Göran Carlsson (2014), Leif 
Andersson (2014), Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-05, 2014-10-02

Beskrivning

Ett stort objekt, beläget vid byn Högeruda med 
stora värden knutna till odlingslandskapet. Två 

andra ängssvampsobjekt finns i samma by. 

Området är bitvis starkt kuperat och sluttar från 
en platå i de centrala delarna mot norr, öster och 
söder. I de norra delarna rinner en bäck genom 
objektet mot söder, ner mot Sjöasjö. Jordarna 
utgörs av blockrik morän. På några platser går 
berget i dagen. Dalgången där bäcken rinner 
fram är en blandlövhage dominerad av ek och 
björk. I de västra delarna, liksom uppe på 
platån, finns en hel del äldre åker. Dessa är helt 
öppna. Sydöstsluttningen domineras av en en-
buskmark som längst i söder är nästan helt 
öppen. En stor del av enbuskarna är döda eller 
döende. 

Det är framför allt den öst- och sydvända slutt-
ningen, där enbuskmarken ingår, som är fina 
ängssvampmarker. De gamla åkrarna och löv-
hagmarken har inte dessa kvalitéer. Ett område i 
sydsluttningen med tätare trädskikt av björk och 
ek är undantaget från objektet. Området är ge-
nomgående mycket välhävdat. Vegetations-
typerna är en blandning av örtrik friskäng och 
rödvenhed.

Område 21 – Högeruda V, Järeda s:n, Hultsfreds k:n. Detta område är mer öppet än de andra betesmarkerna i Högeruda. Men 
gräsmarken är trots detta ej så artrik på kärlväxter. Foto Leif Andersson.
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Ängssvampar

Gräsmarken hyser en stor mängd olika ängs-
svampar. Totalt har 21 olika vaxskivlingsarter 
noterats. Området är dessutom påfallande rikt 
på rödskivlingar, nio olika arter noterades under 
inventeringen. I området har fem olika finger-
svampar noterats under vårt arbete. Fem olika 
röksvampar, två olika jordtungor och åtta andra 
ängssvampar noterades. Ängsmusseronen 
Lepista luscina fanns i stor mängd i de södra 
mer öppna delarna. Noterade allmänna vax-
skivlingar blodvaxskivling, broskvaxskivling, 
gul vaxskivling, grå vaxskivling, honungsvax-
skivling, lutvaxskivling, musseronvaxskivling, 
mönjevaxskivling, slemvaxskivling, spröd vax-
skivling, toppvaxskivling, ängsvaxskivling och 
vit vaxskivling. Övriga allmänna arter är blek-
nopping, blånopping, knopprödhätting, nagg-
nopping, stjärnrödhätting, silkesrödhätting, 
strimnopping, hagfingersvamp, maskfinger-
svamp, ängsfingersvamp, aprikosfingersvamp, 
långfotad röksvamp, kornig röksvamp, mjuk 
röksvamp, vårtig röksvamp, umbraröksvamp, 
fjällig jordtunga, blekfotad hätta, honungshät-
ting, puckelfjällskivling, stolt fjällskivling, nej-
likbroskskivling, sommarmusseron, gräshätta 
och gulvit hätta.

Arter i åtgärdsprogrammet

Fager vaxskivling Hygrocybe aurantio
splendens, NT, 6360760 x 1484924, 6360700 x 
1484925, 6360601x 1484918, 70 fruktkroppar, 
5 mycel

Praktvaxskivling, Hygrocybe splendidissima, 
NT, 6360760 x 1484924, 6360601 x 1484918, 9 
fruktkroppar, 2 mycel

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Violett fingersvamp Clavaria zollingeri, 1 frukt-
kropp, 1 mycel

Rökfingersvamp, Clavaria fumosa NT, 
4 fruktkropp, 1 mycel

Backnopping Entoloma atrocoeruleum, NT, 
6 fruktkroppar, 1 mycel

Mjölrödskivling Entoloma prunuloides, NT, 
10 fruktkroppar, 2 mycel

Rodnande lutvaxskivling Hygrocybe ingrata, 
VU, 20 fruktkroppar, 2 mycel

Trådvaxskivling Hygrocybe intermedia, VU, 
3 fruktkroppar, 1 mycel

Sepiavaxskivling Hygrocybe ovina, VU, 
60 fruktkroppar, 5 mycel

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, flera tusen fruktkroppar, uppskattningsvis 
åtskilliga hundra mycel

Lädervaxskivling Hygrocybe russocoriacea, 
NT, 10 fruktkroppar, 1 mycel

Knoppvaxskivling Hygrocybe subpapillata, NT, 
4 fruktkroppar, 1 mycel

Olivjordtunga Microglossum olivaceum, NT, 
4 fruktkroppar, 1 mycel

Övriga sällsynta arter

Ett mycket sällsynt skinn hittades och detta var 
mossöra, Cyphellostereum laeve. Detta skinn är 
bara funnen vid ett tidigare tillfälle i Småland, 
nämligen från Ramsås, 2012 i Ljungby 
kommun. Av denna art finns bara 13 fynd 
tidigare från hela riket i Artportalen. Vårt fynd 
är bestämt av Karl-Henrik Larsson, Oslo 
Universitet.

Bedömning

Lokal med högsta prioritet. Detta är ett ena-
stående fint objekt och håller internationellt 
värde som ängssvampslokal. Det är framför allt 
de södra och sydöstra delarna, där enbusk-
marken ingår, som är värdefulla. Betet sker med 
en herefordbesättning vilket resulterat i mycket 
fin hävd av gräsmarken. 
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Förhållandena för ängssvampsinventering var 
under 2012 och 2014 ej helt optimala, dock var 
2014 något bättre. Detta är objekt som bör 
dokumenteras ytterligare på ängssvampar.

I enbuskmarken bör hälften av enbuskarna av-
verkas, tas bort och delar av riset som ej an-
vänds för stängselstolpar bör eldas upp på ytor 
som varit gammal åker. Vid bortröjning av en-
buskar kan inriktningen vara att ta bort de flesta 

döda och döende enbuskarna. Blandlövhagen i 
nordöst kan glesas ut något. Även här är det 
viktigt att allt material som skapas av av-
verkningen tas omhand och att eventuell 
eldning sker på ytor som ej har fin grässvål.

Fortsatt bete, helst även i fortsättningen med 
nötkreatur av herefordsras, är viktigt för att 
bevara naturvärdena.

Område 22 – Högeruda SO, Järeda s:n; Hultsfreds k:n. Detta är en av de finaste markerna i hela inventeringen. Foto Leif 
Andersson.

Enarna star i vissa delar något för tätt och en del börjar dessutom bli i dåligt skick. En utglesning av enarna bör ske, företrä-
desvis då av döende och döda enar. Foto Leif Andersson.
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Område 23 – Kulla, Åshultasjön S, Virserum s:n, Hultfreds k:n. Foto Anita Stridvall.

Område 23 – Kulla, Åshultasjön S, Virse-
rum s:n, Hultfreds k:n

Areal: 5,8 ha

Inventerare

2012 Rolf-Göran Carlsson (2012), Thomas 
Fasth (2102), Anita Stridvall (2014), 
Kurt-Anders Johansson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15 och 2014-09-29

Beskrivning

Den västra delen är en ekhage med en del större 
öppna ytor. Förutom ek förekommer också en 
del björkar här. Buskskiktet består av enstaka 
en, hagtorn och hassel. Bland hävdgynnade 
kärlväxter kan nämnas darrgräs, gökärt, liten 
blåklocka och stagg, samt de rödlistade arterna 
fältgentiana, slåttergubbe och sommarfibbla. 

Nedanför gården Kulla har omfattande sikt-
röjningar skett mot Åshultasjön.

Öster om gården finns en liten ekhage och en 
tätvuxen enbuskmark. Här finns också mindre 
fuktängar. På ett ställe har en del grova en-
buskar grävts upp. Enstaka hävdgynnade växter 
förekommer också i denna del t.ex. darrgräs och 
ängsvädd. 

Ängssvampar

Totalt noterades fem olika vaxskivlingar i områ-
det. De mer eller mindre allmänna vaxskivlings-
arter vi fann var blodvaxskivling, spröd vax-
skivling, vit vaxskivling och ängsvaxskivling. 
Andra arter som påträffades var aprikosfinger-
svamp, hagfingersvamp och ängsfingersvamp. 
Dessutom hittades en jordtunga, nämligen 
fjällig jordtunga. Ängssvamparna finns främst i 
den västra delen av området.
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Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Mjölrödskivling Entoloma prunuloides, NT, 
1490927 x 6354293.

Scharlakansvaxskivling I, NT, 1490932 x 
6354205.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder.

Lokal med regionalt lägre prioritet. Objektet 
har tämligen högt värde som naturbetesmark, 
inte minst för att hela fem rödlistade arter på-
träffades varav tre var kärlväxter. Hävden var 
vid vårt besök ganska bra. Vissa delar av 
objektet borde glesas ut. Avverkat ris från sikt-
röjningen bör samlas upp.

Område 24 Tveta, Torsebo NO, Tveta s:n, 
Hultsfreds k:n

Areal: 3,1 ha

Inventerare

Rolf-Göran Carlsson (2012), Tomas Fasth 
(2012), Anita Stridvall (2014), Kurt-Anders 
Johansson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15 och 2014-09-29

Beskrivning

Betesmarken i väster består delvis av ett antal 
gamla, små åkerlappar, vilket fem stora odlings-
rösen vittnar om. Kring dessa är betesmarken-
mycket blockrik. Här har det troligen bedrivits 
hackslåtter. Trädskiktet är ganska slutet med 

asp, ek och enstaka lindar. I buskskiktet domi-
nerar hassel. I stora delar av området finns 
mycket sly av olika lövträd och hassel. Längre 
österut finns en liten sänka, där det växer 
mycket alar och björkar. Längst i öster finns en 
kraftledning. Under den är förnaskiktet av dött 
gräs mycket tjockt, vilket hindrar svamparna att 
fruktifiera. Endast några få fruktkroppar av vax-
skivlingar påträffas här.

I objektet hittar vi några ängs- och hagmarks-
växter såsom gökärt, jungfrulin, liten blåklocka 
och den rödlistade sommarfibblan. Dessutom 
växer det brudborste, rödklint och solvända i 
objektet. Objektet var dåligt hävdat vid vårt 
besök 2014. 

Ängssvampar

Få vanliga vaxskivlingar påträffas med fåtaliga 
fruktkroppar. De få arter vi fann i denna 
kategori var sprödvaxskivling, ängsvaxskivling 
och hagfingersvamp.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Inga noteringar.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Område utan prioritet som ängssvamplokal. 
Objektet är dåligt hävdat och mycket igenvuxet. 
Vid våra besök påträffades bara ett fåtal ängs-
svampar. För att områdets naturvärden skall bi-
behållas och förbättras krävs att det röjs på sly 
och betas i mindre fållor. Idag betas ett större 
område söder om objektet ihop med detta, vilket 
har medfört att betestrycket har blivit alltför 
svagt. Detta kan vara en anledning till att så få 
ängssvampar påträffades.
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Område 25 – Krokshult, Kristdala s:n, 
Oskarhamns k:n

Areal: 5,4 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012), Kurt-Anders Johansson 
(2012), Tomas Fasth (2012), Rolf-Göran 
Carlsson (2014), Leif Andersson (2014), Olof 
Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-08-23, 2012-10-16, 2014-10-03

Beskrivning

Objektet utgörs av slåtterängar och betesmarker 
runt åkrarna i Krokshults NR. Slåttermarkerna 
ligger närmast SÖ om gården. Längre ut finns 
efterbetade slåtterängar samt ganska smala 
remsor av blandlövhage. En större blandlöv-
hage finns i den västra delen mot vägen fram till 
Krokshults by. Björk, asp och ek dominerar 
trädskiktet. Längre ut, utanför objektet, finns 
betad skog. Hela området är ett anslående ex-
empel på småskaligt småländskt odlingsland-
skap. Inte bara för att här finns enorma mängder 
av sten som odlingarna brutit sin väg igenom. 
Här finns också mycket stora mängder trä-
gärdesgårdar. Såväl betesmarker som slåtter-
marker är extremt rika på grova block. 

Betesmarkerna och slåtterängarna är artrika och 
har en fin grässvål. Särskilt rika delar finns ett 
stycke sydöst om gården samt i blandlövhagen i 
väster. Hävden är något ojämn i olika delar av 
objektet. 

Ängssvampar

I området har noterats tretton olika 
vaxskivlings arter, tre rödskivlingar, tre rök-
svampar och fem övriga ängssvampar. Av icke 
rödlistade vaxskivlingar noterades blodvax-
skivling, broskvaxskivling, gul vaxskivling, 

honungs vaxskivling, papegojvaxskivling, spröd 
vaxskivling, toppvaxskivling, ängsvaxskivling 
och vit vaxskivling. De två icke rödlistade röd-
skivlingarna som noterats är bleknopping och 
stjärnrödhätting. Av de noterade röksvamparna 
är långfotad röksvamp, kornig röksvamp och 
ängsröksvamp växande i gräsmarker. Ängs-
musseron, stolt fjällskivling och puckelfjäll-
skivling liksom gräshätta och gulvit hätta hör 
till gräsmarkssvamparna. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Fager vaxskivling Hygrocybe aurantio
splendens, NT, 6362949 x 1516688, 6362741 x 
1516592, 6361959 x 1516482, 40 fruktkroppar, 
3 mycel

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Backnopping Entoloma atrocoeruleum, NT, 6 
fruktkroppar, 2 mycel

Sepiavaxskivling Hygrovybe ovina, VU, 30 
fruktkroppar, 3 mycel

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, 100 fruktkroppar, 10 mycel

Lädervaxskivling Hygrocybe russocoriacea, 
NT, 7 frukkroppar, 1 mycel

Svartnande narrmusseron Porpoloma metapo
dium, EN, 1 fruktkropp, 1 mycel

Övriga sällsynta arter

Gulmjölkig ekriska Lactarius chrysorrheus

Bedömning

Lokal med högsta prioritet. Sammantaget är 
detta, trots bitvis dålig hävd och ganska små 
ytor med en riktigt fin grässvål, ett mycket 
värdefullt ängssvampsobjekt.
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Område 25 – Krokshult, Kristdala s:n, Oskarhamns k:n. Betad hagmark i de sydvästra delarna av området. 
Foto Leif Andersson.

Område 26 – Kängsebo SO, Mörlunda s:n, 
Hultsfreds k:n

Areal: 6,4 ha

Inventerare

Rolf-Göran Karlsson (2012) och Tomas Fasth 
(2012), Anita Stridvall (2014), Kurt-Anders 
Johansson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15 och 2014-09-29

Beskrivning

Objektet ligger på en höjd och består i sydost av 
öppen välhävdad gräsmark med tallar och björ-
kar i hela sydvästra kanten. Sedan följer längre 
norrut ett glest björkbestånd med några block 
och spridda enbuskar. Sannolikt har här varit en 
åker, då ett odlingsröse finns. På en lägre höjd 
längst upp i nordväst, nära bebyggelsen, vidtar 
ytterligare björkar, enbuskar och enstaka block. 
Här finns också ett odlingsröse. Där är inte lika 

välhävdat och en del sly förekommer. Allra 
längst upp i nordväst växer mycket örnbräken. I 
hela området finns rikligt med de rödlistade 
kärlväxterna fältgentiana, backsippa och som-
marfibbla. Där hittas också gullviva, gökärt, 
jungfrulin, sol vända, stånds och timjan. Den 
sällsynta spå tisteln påträffas i den norra delen. 

Ängssvampar

Bland vaxskivlingarna förekommer blodvax-
skivling och den rödlistade scharlakansvax-
skivling rikligt och är spridda i hela objektet. 
Totalt noterades åtta olika vaxskivlingar i 
området. De mer eller mindre allmänna vax-
skivlingsarter som påträffades var blodvax-
skivling, gul vaxskivling, honungsvaxskivling, 
musseronvaxskivling, spröd vaxskivling, vit 
vaxskivling och ängsvaxskivling. Dessutom hit-
tades den i betesmarker vanliga rödskivlingen 
stjärnrödhätting och slemjordtunga. Bland 
finger svamparna sågs aprikosfingersvamp, 
hagfinger svamp och ängsfingersvamp. I övrigt 
fanns flera röksvampar, nämligen långfotad rök-
svamp, skålröksvamp, vårtig röksvamp och 
ängsröksvamp.
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Område 26 – Kängsebo SO, Mörlunda s:n, Hultsfreds k:n. Foto Anita Stridvall.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Purpurbrun jordtunga, Microglossum atropur
pureum, VU, 1497628 x 6343410

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, bl.a. 1497752 x 6343241, men är spridd 
och rikligt förekommande i hela området.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt hög prioritet. Objektet är i 
stort sett välhävdat, men i den nordvästra delen 
finns en del sly, som bör röjas. Det förekommer 
rikligt med fältgentiana och backsippa samt en 
del sommarfibbla, vilka samtliga är rödlistade. 
Dessutom påträffades den likaledes rödlistade 
scharlakansvax skivlingen spridd i hela objektet. 
Denna betesmark får anses vara mycket 
värdefull. 

Område 27 – Kronobo O, Fågelfors s:n, 
Högsby k:n  

Areal: 15,8 ha (delat i två områden)

Inventerare

Rolf-Göran Carlsson (2012), Tomas Fasth 
(2012), Kurt-Anders Johansson (2012, 2014), 
Anita Stridvall (2014)

Inventeringstillfällen

2012-07-21, 2012-10-15 och 2014-09-29 

Beskrivning

I objektets västra del finns en blockrik björk-
hage med stora enar. Här växer de rödlistade 
kärlväxterna backsippa och spindelört, samt 
flera hävdgynnade arter som spåtistel, stagg och 
timjan. Hassel förekommer mot nordost i den 
norra delen. I området finns även några gamla 
åkrar med mindre stenblock. I botten av 
området finns en våtmark med klibbal. Åtta 
fynd av vaxskivlingar gjordes här 2014, varav 
en är rödlistad.
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Området i öster består av en gles björkhage med 
vackra enar. Det är mycket välbetat och har 
säker ligen varit betesmark under lång tid. Fält-
skiktet består av mest gräs, men även dagg-
kåpor, smultron och solvända, samt den röd-
listade backklövern, förekommer. Här gjordes 
hela tretton fynd av vaxskivlingar 2014, varav 
en är ÅGP-art och sammanlagt sex är rödlistade. 

Ängssvampar

I de båda områdena påträffades vid de tre inven-
teringstillfällena sammanlagt sjutton vax-
skivlingar, varav fem är rödlistade. Dessutom 
hittades fyra jordtungor, varav en är rödlistad.

Sammanlagt noterades i de båda delområdena 
bland de mer eller mindre allmänna vax-
skivlingarna tolv arter, nämligen blodvax-
skivling, gul vaxskivling, kantarellvaxskivling, 
lutvaxskivling, musseronvaxskivling, mörk 
blodvaxskivling, papegojvaxskivling, slem-
vaxskivling, spröd vaxskivling, toppvax-
skivling, vit vaxskivling och ängsvaxskivling

Bland fingersvamparna sågs tre arter, nämligen 
aprikosfingersvamp, hagfingersvamp och ängs-
fingersvamp. Förutom dessa påträffades tre oli-
ka jordtungor, nämligen fjällig jordtunga, hårig 
jordtunga och plattad jordtunga och 
rödskivlingen naggnopping.

Dessutom hittades fnasig fjällskivling, gifttratt-
skivling, puckelfjällskivling, slät fjällskivling, 
stolt fjällskivling och ängsmusseron. Även fyra 
röksvampar, nämligen kornig röksvamp, lång-
fotad röksvamp, vårtig röksvamp och ängsrök-
svamp, samt pepparkragskivling, snövit bläck-
svamp och sommarmusseron noterades.

Arter i åtgärdsprogrammet

Fager vaxskivling, Hygrocybe aurantiosplen
dens, NT, 1500000 x 6341440, två fruktkroppar 
(sydöstra delen). Arten påträffades i en moss-
matta, där daggkåpa, lingon, gräs, smultron och 
solvända växte kring svamparna eller helt nära.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Lädervaxskivling, Hygrocybe russocoriacea, 
NT, 

Purpurbrun jordtunga, Microglossum atropur
pureum, VU,  1500086 x 6341453

Rodnande lutvaxskivling, Hygrocybe ingrata, 
VU, 1500063 x 6341358

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 1499696 x 6341544, västra delen, och 
1499967 x 6341341, östra delen (rikligt med 
fruktkroppar på båda lokalerna), samt enstaka 
här och var i de båda områdena.

Sepiavaxskivling, Hygrocybe ovina, VU, 
5 mycel med enstaka fruktkroppar från varje 
inom några meter från 149980 x 6341347 (östra 
delen).

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med högsta prioritet. Särskilt den 
sydöstra delen, där de fem rödlistade 
vaxskivlingsarterna växer tillsammans med 
vanliga vaxskivlingar, är en mycket fin betes-
mark med enbuskar och glest växande björkar. 
Området är välhävdat, men betestrycket kan 
vara något bättre. Det lite högre gräset bör 
kanske slås emellanåt, så att förnaansamlingen 
av dött gräs aldrig blir för mäktig.

Även i den västra delen finns en del vanliga 
vaxskivlingar och andra ängssvampar, men om-
rådet är inte lika välhävdat, ofta ganska tovigt, 
eftersom det delvis är f.d. åkrar. Framhållas bör 
dock att de rödlistade kärlväxterna backsippa 
och spindelört, sam den sällsynta spåtisteln 
växer där. Hela Kronoboområdet, d.v.s. både 
objekt 7 och objekt 8, är för övrigt ett av inven-
teringens mest värdefulla objekt.
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Område 27 – Kronobo O, Fågelfors s:n, Högsby k:n. Foto Anita Stridvall.

Område 28 – Kronobo S, Fågelfors s:n, 
Högsby k:n

Areal: 4,1 ha

Inventerare

2012 Rolf-Göran Carlsson(2012), Tomas Fasth 
(2012), Anita Stridvall (2014), Kurt-Anders 
Johansson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15 och 2014-09-29

Beskrivning

Betesmarken är till stora delar öppen. Det gäller 
framför allt markerna kring sjön Kronobogöl. 
Här finns en del fuktängar. I den nordvästra 
delen finns ett glest bestånd med björkar och 
ganska mycket enbuskar. I den västra delen av 
betesmarken finns en gammal grusgrop. Vissa 
delar av objektet har tidigare varit åker.

I området noterades bl. a backtimjan, gråfibbla, 
jungfrulin, liten blåklocka, kattfot, solvända och 
den rödlistade spindelörten. Objektet hävdas 
med nötdjur och området var välhävdat vid vårt 
besök 2014.

Ängssvampar

Totalt noterades elva olika vaxskivlingar i om-
rådet. Av dessa var åtta mer eller mindre vanliga 
vaxskivlingar, nämligen blodvaxskivling, 
honungs vaxskivling, musseronvaxskivling, 
slemvaxskivling, spröd vaxskivling, topp-
vaxskivling, vit vaxskivling och ängsvax-
skivling. 

Fyra olika jordtungor noterades varav tre ej röd-
listade jordtungor, nämligen fjällig jordtunga, 
plattad jordtunga och slemjordtunga påträffades 
2012. Andra arter vi fann var aprikosfinger-
svamp, hagfingersvamp och ängsfingersvamp. 
Flera röksvampar hittades, nämligen kornig 
röksvamp, lång röksvamp och ängsröksvamp. 
Dessutom fanns ängsmusseron i detta objekt. 
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Område 28 – Kronobo S, Fågelfors s:n, Högsby k:n. Foto Anita Stridvall.

Rodnande vaxskivling, Hygrocybe ingrata noterades på båda områdena vid Kronobo. Foto Anita Stridvall.
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Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Brun ängsvaxskivling, Hygrocybe 
colemanniana, NT. 

Rodnande vaxskivling, Hygrocybe ingrata, VU.

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 1491781 x 6341337. 

Purpurbrun jordtunga, Microglossum atropur
pureum, VU, 1499760 x 6341320. 

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning och åtgärder

Lokal med högsta prioritet. Betesmarkerna 
kring Kronobo tillhör inventeringens värde-
fullaste objekt. Det gäller framför allt område 
27, men även område 28 har stora naturvärden. 
I detta område påträffades fyra rödlistade arter, 
varav två hotade arter.

Område 29 – Århult SV, Fagerhult s:n, 
Högsby k:n

Areal: 7,5 ha

Inventerare

Rolf-Göran Carlsson (2012), Thomas Fasth 
(2012), Anita Stridvall (2014), Kurt-Anders 
Johansson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-15 och 2014-09-29

Beskrivning

Större delen av detta objekt består av tätvuxna 
ekhagar med stort inslag av andra lövträd, 
hassel, nypon och slån. Endast små partier av 
objektet är öppen mark. De flesta av dessa 
öppna områden har varit åker med många 
odlings rösen. I några öppningar finns små par-
tier med naturbetesmark. Det viktigaste av detta 
ligger helt nära Kiasjön i väster och är ca 300 
kvadratmeter stort. I detta parti finns en del en-
buskar. I detta område finns flertalet av de hävd-
gynnade växterna och nästan samtliga ängs-
svampar sågs i detta område.

I objektet växer följande hävdgynnade kärlväx-
ter nämligen gökärt, jungfrulin, kattfot, knägräs, 
liten blåklocka, stagg och ängsvädd. Andra 
växter som växter här är bl.a. gul fetknopp och 
solvända. I den fina enbuskmarken nära sjön på-
träffades fokusarten praktvaxskivling.

Ängssvampar

Totalt noterades tolv olika vaxskivlingar. De 
mer eller mindre allmänna arter vi fann var 
blodvaxskivling, broskvaxskivling, gul vax-
skivling, honungsvaxskivling, kantarellvax-
skivling, spröd vaxskivling, slemvaxskivling, 
toppvaxskivling, vit vaxskivling och ängsvax-
skivling. Även aprikosfingersvamp påträffades.

Arter i åtgärdsprogrammet

Praktvaxskivling, Hygrocybe splendidissima 
NT, 1490323 x 6331568. Vi fann två frukt-
kroppar i det fina området nära sjön. I närheten 
av praktvaxskivlingen växte ett antal hävd-
gynnade kärlväxter.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 1490330 x 6331575.
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Område 29 – Århult SV, Fagerhult s:n, Högsby k:n. Foto Anita Stridvall.

Övriga sällsynta arter

Vitbrun vaxskivling, Hygrophorus persoonii, 
1490397 x 6331781.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt lägre prioritet. Objektet 
har tämligen lågt värde som ängssvamplokal 
utom ett ca 300 m2 stort område vid Kiasjön, 
där praktvaxskivling påträffades. 

Område 30 – Betesmark N om Kumlemar, 
Fliseryds s:n, Mönsterås k:n

Areal: 3,9 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012), Kurt-Anders Johansson 
(2012), Rolf-Göran Carlsson (2014), Leif 
Andersson (2014), Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-16, 2014-09-29

Beskrivning

Objektet ligger på nordsidan av vägen mellan 
Fliseryd och Oskarshamn. Terrängen är flack 
med huvudsakligen friska marker men en del 
torrare ytor, t.ex. kring berghällar och fuktigare 
ytor finns. De nordöstra tre fjärdedelarna av om-
rådet är ej hävdade på flera år. Tidigare var detta 
en restaurerad (gallrad) blandlövhage med 
björk, ek, asp, sälg och klibbal. Sedan ett antal 
år har det skett en intensiv igenväxning av sly, 
främst björk, ek och hassel. Någon enstaka en-
buske finns i detta lövsly. Rester av stängsel 
från tiden med bete finns i kanterna. I områdena 
närmast vägen finns små mindre ytor med 
mindre sly och en hel del gräsmarksväxter. Här 
finns t.ex. knägräs, jungfrulin, darrgräs, brud-
sporre, stor blåklocka, stagg, ängsvädd och hirs-
starr. Längre mot norr och den gamla järnväg 
som kantar denna del finns en del hedväxter 
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Område 30 – Betesmark N om Kumlemar, Fliseryds s:n, Mönsterås k:n. Större delen av området är starkt igenväxt och till 
större delen ohävdat. Foto Leif Andersson.

I de sydöstra delarna, närmare vägen finns fortfarande fläckar med gräsmarksväxter och enstaka ängssvanpar. 
Foto Leif Andersson.
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som blåbär, lingon, kruståtel och ljung. Spritt i 
området noterades blåsippa. Ett problem i det 
obetade området är den stora rikedomen på örn-
bräken.

Längre mot sydväst finns en liten fårbetad fålla 
som betas tillsammans med en liten åker. Denna 
del är ganska igenväxt, framför allt av enbuskar. 
Gräsmarksfloran är här ännu magrare och inga 
ängssvampar noterades.

Ängssvampar

Totalt har fyra arter vaxskivlingar noterats. Av 
de vanliga arterna fanns broskvaxskivling, 
ängsvaxskivling och vit vaxskivling. Av övriga 
gräsmarksarter kan nämnas stråbrosking Crini
pellis scabella som egentligen är en ohävdsart.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 2 mycel, 20-tal fruktkroppar

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Lokal med regionalt lägre prioritet. I detta ob-
jekt noterades endast fåtaliga fruktkroppar av 
ängssvampar. Sommarens torka kan ha spelat en 
viss roll för det magra resultatet men statusen på 
området är inte sådan att en god ängssvamps-
flora kan förväntas.

Området bör slyröjas och betas med nötkreatur. 
Det är dock ett omfattande arbete att få denna 
hage i skick då skuggan från buskar och träd ut-
armat gräsmarksfloran. En av fördelarna är dock 
att det inte finns några spår av gödselpåverkan.

Område 31 - Fanketorp NV, Ryssby s:n, 
Kalmar k:n

Areal: 5,8 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012), Kurt-Anders Johansson 
(2012), Rolf-Göran Carlsson (2012, 2014), Leif 
Andersson (2014), Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012- 07-20. 2012-10-16, 2014-09-29

Beskrivning

Detta är ett mycket varierat objekt. Hela 
området har formen av ett tråg i vars botten en 
större bäck rinner fram. Jordlagren är genom-
gående av blockrik morän. De nedersta delarna, 
längst i SÖ, är en slåtteräng. Grässvålen är inte 
så tät men här finns en hel del intressanta gräs-
marksväxter som brudsporre, gullviva, hö-
skallra, klasefibbla, ängsvädd slåttergubbe, och 
stor blåklocka. Längre upp finns öppna, bitvis 
fuktiga marker närmast bäcken. En del av dessa, 
på båda sidor, är gammal åker. Dessa delar har 
inte särskilt rik gräsmarksflora, men på syd-
västra siden finns stora ytor med stagg. 
Terrängen höjer sig på ömse sidor ett stycke 
från bäcken. Dessa delar utgörs av fårbetade 
lövhagmarker. Ek och björk dominerar trädskik-
tet, men närmare bäcken finns en hel del klib-
bal. Det är brynzonen mellan de tätare lövkläd-
da delarna och de mer öppna, lägre liggande 
delarna, som har den finaste gräsmarksfloran. 
Här finns t.ex. de rödlistade arterna sommar-
fibbla och korskovall, liksom solvända och 
bergmynta. Det är också i dessa delar som en 
del ängssvampar påträffades, framför allt i syd-
västsluttningen, i de norra delarna. Här notera-
des en hel del vaxskivlingar. Från mykologisk 
synpunkt så har området också värden knutna 
till lövträden, framför allt ek. I området notera-
des både ekticka och oxtungssvamp liksom my-
korrhizasvampen mandelriska. Området har i 
skogklädda delar och bryn flera intressanta 
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Område 31 - Fanketorp NV, Ryssby s:n, Kalmar k:n. Delar utmed bäcken liksom i de övre delarna av sluttningarna har ett 
ganska tätt trädskikt av lövträd. Foto Leif Andersson.

kärlväxtarter som lundslok, vippärt, spenört, 
sträv nejlikrot, lundskafting, storrams och söt-
vedel.

Ängssvampar

Totalt noterades nio olika vaxskivlingsarter och 
två olika gräsmarksfingersvampar. Bland dessa 
märks blodvaxskivling, broskvaxskivling, gul 
vaxskivling, honungsvaxskivling, papegoj-
vaxskivling, spröd vaxskivling, ängsvaxskivling 
och vit vaxskivling. Övriga noterade arter är 
hagfingersvamp, aprikosfingersvamp och 
kornig röksvamp.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 3 mycel, 25-tal fruktkroppar

Övriga sällsynta arter

Ekticka Phellinus robustus, NT, 1525921 x 
6308891

Oxtungsvamp Fistulina hepatica, NT, 1525866 
x 6308855

Mandelriska Lactarius volemus, S

Gulmjölkig ekriska Lactarius chrysorheus

Dessutom noterades två olika Ramaria-arter 
under ek

Bedömning

Lokal med regionalt lägre prioritet som ängs-
svamplokal men området har också värden som 
svamplokal för arter knutna till lövträden, fram-
för allt till ek. Området är en värdefull botanisk 
lokal. Fårbete är ofta inte optimalt för gräs-
marksväxter men hävden förefaller god vad det 
gäller ängssvampar och även lövskogs-
svamparna. En viss röjning i brynzonerna och 
även inne i de trädtäckta markerna är viktig. 
Riset från sådana åtgärder måste tas bort från 
gräsmarksytor.
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Område 32 – Saveryd SO, Ryssby s:n, 
Kalmar k:n

Areal: 2,4 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012, 2014), Kurt-Anders 
Johansson (2012, 2014), Rolf-Göran Carlsson 
(2014).

Inventeringstillfällen

2012-10-16 och 2014-09-28

Beskrivning

Naturbetesmark som delvis består av en ekhage 
med inslag av hassel och björk. Dessutom före-
kommer även fåtaliga granar, enar och mindre 
tallar. I norra delen är området blockrikt, och 
här finns även en del lövsly. Nära vägen, i den 
nordöstra delen av området, är det magert och 
mer sandigt. Där blev den mycket sällsynta 
strålvaxskivlingen Hygrocybe radiata funnen. 
Utmed landsvägen i norra delen av området 
finns en mycket fin stenmur. Objektet består 
delvis av stagghed, men den större delen av 
objektet är friskängar. Ett mindre dike löper 
genom området. 

I området noterades bland annat de rödlistade 
arterna klasefibbla och sommarfibbla, liksom 
backnejlika, blåsippa, bockrot, darrgräs, grönvit 
nattviol, gullviva, gökärt, jungfrulin, Jungfru 
Marie nycklar, knägräs, liten blåklocka, rot-
fibbla, spikblad, strimsporre, sumpmåra och 
ängsvädd. 

Ängssvampar

Totalt noterades sexton olika vaxskivlingar i 
objektet.

De mer eller mindre allmänna vaxskivlingsarter 
som påträffades var blodvaxskivling, brosk-

vaxskivling, gul vaxskivling, kantarellvax-
skivling, lutvaxskivling, papegojvaxskivling, 
småvaxskivling, spröd vaxskivling, topp-
vaxskivling, ängsvaxskivling och vit vax-
skivling. Andra arter vi noterade var kornig rök-
svamp och vårtig röksvamp.

Arter i åtgärdsprogrammet

Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima 
med ett mycel och 3 fruktkroppar, på koordi-
naterna 1527890 x 6304953

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Violett fingersvamp Clavaria zollingeri VU, 
1 mycel, 1 fruktkropp

Lila vaxskivling Hygrocybe flavipes NT, 
1 mycel, 10 fruktkroppar 

Strålvaxskivling Hygrocybe radiata VU, 
1 mycel, 9 fruktkroppar 

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea NT, 
4 mycel, 90 fruktkroppar

Lädervaxskivling Hygrocybe russocoriacea NT, 
1 mycel, 5 fruktkroppar

Övriga sällsynta arter

Gulmjölkig ekriska Lactarius chrysorheus

Bedömning och åtgärder

Lokal med högsta prioritet. Totalt blev sexton 
olika vaxskivlingar funna, viket ger området 
mycket högt värde som ängssvamplokal. Sex 
rödlistade vaxskivlingar och en rödlistad finger-
svamp understryker detta ytterligare. Objektet 
var vid vårt besök 2014, nyligen röjt på lövsly 
och hela objektet var välhävdad av häst. 
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Område 32 – Saveryd SO, Ryssby s:n, Kalmar k:n. Foto Anita Stridvall.

Område 33 – Stödstorp, Bäckebo s:n, 
Nybro k:n

Areal: 4,1 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012), Kurt-Anders Johansson 
(2012), Rolf-Göran Carlsson (2014), Leif 
Andersson (2014), Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-16, 2014-09-29

Beskrivning

Stora delar av detta område är helt igenvuxet 
med hassel, björk och ek. Det finns ett skikt av 
äldre lövträd av framför allt ek och ask. Flera av 
askarna är hamlade. I söder finns ett par gamla 

hamlade lindar. Området kantas i väster av sten-
murar. Området är för närvarande helt utan 
hävd. Området är dock stängslat. Markfloran 
vittnar om att underlaget utgörs av mycket 
närings rika jordar med rikedom på kalk. I de 
södra delarna finns några öppna partier med fin 
gräsmarksflora. Här finns t.ex. solvända, rölle-
ka, rotfibbla, gullviva, vildlin, jungfrulin, vild-
lin, och de rödlistade arterna slåttergubbe och 
sommarfibbla. I kanterna av dessa öppna partier 
finns grupper av slån och det är i dessa öppna 
partier som en hel del ängssvampar noterades.

Ängssvampar

Totalt noterades nio olika vaxskivlingar och en 
rödskivling. Med bättre beteshävd skulle de fina 
delarna hysa åtskilligt fler arter. I fält noterades 
blodvaxskivling, broskvaxskivling, honungs-
vaxskivling, gul vaxskivling, spröd vaxskivling, 
toppvaxskivling, ängsvaxskivling och 
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Område 33 – Stödstorp, Bäckebo s:n, Nybro k:n. Större delen av området är starkt igenväxt. Men i den sydöstra delen finns 
öppna ytor som trots ohävden hyser en fin grässvål och en hel del ängssvampar. Detta område bör restaureras. 
Foto Leif Andersson.

vit vaxskivling, och dessutom bleknopping.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea, 
NT, 5 mycel, 20-tal fruktkroppar.

Övriga sällsynta arter

Inga noteringar.

Bedömning

Lokal med regionalt lägre prioritet. Objektet 
har emellertid mycket stor potential och med 
förhållandevis små medel kan naturvärdet höjas 
till objekt med regionalt hög prioritet. Dels bör 
området betas med nötkreatur. Dels bör sly-
röjning ske av de igenväxta delarna. Det är 
framför allt i söder som värdena finns och där 
insatser bör göras. De fina delarna är ganska 
små till ytan. Området har i kanterna också 

värden knutna till lövträden varför restaurering-
arna bör sikta på att ta fram flikiga bryn av 
blommande buskar.

Område 34 – Stödstorp N, Bäckebo s:n, 
Nybro k:n

Areal: 15,0 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012), Kurt-Anders Johansson 
(2012), Rolf-Göran Carlsson (2014), Leif 
Andersson (2014), Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-16, 2014-09-29

Beskrivning

Detta stora objekt kännetecknas av stor areal 
som är ren lövskog och stora arealer gammal 
åker. Mindre ytor är lövhagmark. Trädskiktet ut-
görs av björk, ek och klibbal och med ett
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bitvis stort inslag av gran. Området är ganska 
flackt men några kullar finns i öster. I nordöst 
gränsar det avgränsade området till fuktiga 
gamla åkrar som också ingår i betet. Markerna 
är blockrika utanför de gamla åkrarna. 
Fuktighets graden är frisk och fuktig. En del kör-
vägar finns i markerna. Vissa delar är av verkade 
och har hyggesvegetation.

Ängssvampar

I området noterades en vaxskivlingsart och en 
fingersvamp från gräsmarker – spröd vax-
skivling och aprikosfingersvamp samt ängs-
musseron.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Inga noteringar.

Övriga sällsynta arter

Oxtunga Fistulina hepatica, NT, 6303023 x 
1519555

Bedömning

Område utan prioritet som ängssvamplokal. 
Det har dock värden knutna till lövskogen. Inga 
särskilda åtgärder för att gynna ängssvampar 
före slås. Fortsatt bete är dock gynnsamt för alla 
naturvärden i området. 

Område 35 – Högelycke, Hälleberga s:n, 
Nybro k:n

Areal: 5,7 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2014), Kurt-Anders Johansson 
(2012), Rolf-Göran Carlsson (2014), Leif 
Andersson (2014), Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-16, 2014-09-29

Område 34 – Stödstorp N, Bäckebo s:n, Nybro k:n. Vissa delar av området är gammal åker, andra lövskog eller som på bil-
den nyligen avverkat. Foto Leif Andersson.
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Beskrivning

Detta är ganska stort objekt som är utsträckt  i 
nordvästlig–sydöstlig riktning. Terrängen är 
ganska flack men bryts av på flera ställen av 
små kullar. Området är betat av arbetshästar. 
Kullarna och en del äldre åkrar är välbetade 
men stora arealer på den flacka marken har säm-
re hävd. Större delen av området ligger under en 
större högspänningsledning. En körväg leder 
genom hela området och underhållet av denna 
har skadat en del ytor med fin gräsmark. Betes-
markerna är i stort sett helt öppna men enstaka 
björkar och ekar finns liksom spridda enar. Mar-
ken är tämligen blockrik, en del rösen finns 
spridda i markerna. En del diken har rensats i 
området. Jordbruksavfall har på några ställen 
lagts sluttningar i kanterna av åkrarna och på-
verkat gräsmarkerna negativt.

En del gamla åkrar ligger i betesmarken men 
var ej inkluderade i objektet. Flera av de gamla 
åkrarna har måttliga värden som gräsmarker, 
andra är bra både för gräsmarksväxter och ängs-
svampar.

Området har ställvis mycket fin gräsmarksflora, 
särskilt de små kullarna har riktigt fin grässvål. 
Bland annat finns en stor förekomst av 
fältgentiana på sydöstsluttningen av en kulle i 
de centrala delarna. Markerna är i huvudsak 
friska men kullarna har inslag av torrängsflora 
och i nordväst finns större fuktiga områden. Be-
tesfållan är större än vad som avgränsats, både 
åt nordväst och närmare gården.

Objektet har bitvis enastående fin ängssvamp-
flora. Scharlakansröd vaxskivling finns spridd 
över stora delar av området med hundratals 
fruktkroppar. Det har inte varit möjligt att koor-
dinatsätta alla dessa mycel. Det finns också en 
rad andra rödlistade och ovanliga vaxskivlingar. 
Även rödskivlingar noterades i stor mängd, sär-
skilt på en av de gamla åkrarna. 

Ängssvampar

Totalt har 22 olika vaxskivlingar noterats i om-

rådet, fyra olika rödskivlingar, två olika finger-
svampar i gräsmarker, fyra olika röksvampar 
från gräsmarker och tre andra gräsmarkssvam-
par. Noterade mer eller mindre vanliga 
vaxskivlingar är blodvaxskivling, broskvax-
skivling, gul vaxskivling, grå vaxskivling, 
honungs vaxskivling, kantarellvaxskivling, 
lutvaxskivling, mönjevaxskivling, 
papegojvaxskivling, spröd vaxskivling, topp-
vaxskivling, ängsvaxskivling och vit 
vaxskivling. Övriga noterade arter bleknopping, 
knopprödhätting, stjärnrödhätting, hagfinger-
svamp, ängsfingersvamp, kornig röksvamp, 
långfotad röksvamp, skålröksvamp, ängsrök-
svamp, honungshätting, puckelfjällskivling och 
stolt fjällskivling. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima 
(NT), tre mycel med sammanlagt 34 frukt-
kroppar 6306455, 1492576; 6306507, 1492495; 
6306243, 1492908 

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Ljusskivig lerskivling Camarophyllopsis 
shchulzeri NT, 1 mycel, 2 fruktkroppar

Mjölrödskivling Entoloma prunuloides, NT, 2 
mycel, 3 fruktkroppar

Lila vaxskivling Hygrocybe flavipes, NT, 
1 mycel, 10 fruktkroppar

Sepiavaxskivling Hygrocybe ovina, VU, fem 
mycel (två nära varandra) och 24 fruktkropppar

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, uppskattningsvis hundra mycel, flera 
hundra fruktkroppar

Lädervaxskivling Hygrocybe russocoriacea, 
NT, 2 mycel, 12 fruktkroppar
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Övriga sällsynta arter

Vit ängsvaxskivling, Hygrocybe pratensis var 
pallida

Mörk blodvaxskivling, Hygrocybe 
phaeococcinea

Bedömning

Detta är ett toppobjekt – lokal med högsta 
prioritet. Det är viktigt att beteshävden i detta 
område säkras för framtiden. Det måste vara ett 
högprioriterat objekt. Värdena är i princip 
omistliga. Det är viktigt att åtgärder av olika 
slag och olika skäl som genomförs i betes-
marken tar hänsyn till de höga värdena i 
gräsmarkerna.

Område 35 – Högelycke, Hälleberga s:n, Nybro k:n. Foto Leif Andersson.

Lila vaxskivling Hygrocybe flavipes noterades i Högelycke liksom en rad ovanliga gräsmarkssvampar. Foto Anita Stridvall.
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Område 36 – Smedstorp NV, Madesjö s:n, 
Nybro k:n

Areal: 9,7 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2012), Kurt-Anders Johansson 
(2012), Rolf-Göran Carlsson (2014), Leif 
Andersson (2014), Olof Persson (2014)

Inventeringstillfällen

2012-10-16, 2014-10-03

Beskrivning

Denna betesfålla som ligger ett stycke väster 
om samhället Flygsfors är stor och flack. Unge-
fär hälften är fuktig till våt mark. En del av de 
fuktiga områdena är igenväxta med klibbal, vi-
den och brakved. Blåtåtel och starr dominerar 
de fuktiga och våta områdena. Ett par områden 

med gamla åkrar ingår, i nordväst, i nordöst och 
i söder. Gräsmarksfloran på dessa är kvävepå-
verkad och fattig på ängsväxter.

I de norra delarna, utefter vägen finns en ekhag-
mark. Björk och klibbal finns spritt i betesmar-
ken. I området finns också spridda hasselbuskar 
och enstaka enar. En liten kulle med enar under 
en högspänningsledning är ett lite större område 
med fin gräsmarksflora. Området betas av får. 
Betestrycket är ganska svagt. 

Ängssvampar

I området har noterats fyra olika vaxskivlingar, 
utöver den scharlakansröda vaxskivlingen finns 
gul vaxskivling, ängsvaxskivling och vit vax-
skivling. Dessutom noterades en rödskivling – 
se nedan. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Område 36 – Smedstorp NV, Madesjö s:n, Nybro k:n. De finaste delarna finns under en kraftledningsgata i den västra delen. 
Foto Leif Andersson.
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Stora delar av område 36 täcks av fuktängar och t o m kärr. Dessa är mindre intressanta som växtplatser för ängssvampar. 
Foto Leif Andersson.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea, 
NT, 10 fruktkroppar, 2 mycel

Övriga sällsynta arter

Entoloma pseudocoelestinum. Av allt att döme 
ny för Småland. Fyra fynd i landet är registre-
rade i Artportalen 

Korkticka Trametes gibbosa

Bedömning

Lokal med regionalt lägre prioritet. 
Endast under kraftledningen och i kan-
terna mot ekhagen finns ytor med fin 
grässvål och en del ängssvampar. I de 
fuktiga markerna och på de gamla åk-
rarna noterades inga ängssvampar. 

Område 37 – Bungemåla, Vissefjärda s:n, 
Torsås k:n

Areal: 4,5 ha

Inventerare

Rolf-Göran Carlsson (2013, 2014), Anita 

Stridvall (2014), Kurt-Anders Johansson 
(2014), Tomas Fasth (2013)

Inventeringstillfällen

2013-09-07 och 2014-09-28

Beskrivning

Naturbetesmark som till stor del består av 
blockrik morän. En mindre del av vegetationen 
är av torrängskaraktär, medan den större delen 
består av friskängar. Södra delen är till största 
del öppen hagmark. I väster finns en mindre 
skogsridå mot den omgivande skogen. I västra 
delen förekommer rikligt med slånbuskage. I 
öster finns en lövskogsridå längs med en bruks-
väg. I detta område växer enstaka benved. Norra 
delen skiljs från den södra av en vacker sten-
mur. Den norra delen är  en lövhage. Här före-
kommer en del döda askar, men även apel, en 
och hagtorn finns. Även insprängda gamla åkrar 
med några odlingsrösen påträffas i denna del. 
Vissa delar av objektet har höga grästuvor, där 
det är fuktigt. Området betas av hästar. 

I området noterades bland annat backnejlika, 
benved, bergmynta, blodrot, gråfibbla, gullviva, 
gulmåra, nattviol, piggstarr, rotfibbla, solvända, 
styvmorsviol, åkervädd och ängsvädd. Dess-
utom påträffades gott om bon av tuvmyror.
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Område 37 – Bungemåla, Vissefjärda s:n, Torsås k:n. Foto Anita Stridvall.

Rödskivlingen Entoloma clandestinum noterades i området. Foto Anita Stridvall.
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Ängssvampar

Totalt noterades tio olika arter vaxskivlingar. De 
mer eller mindre vanliga arter vaxskivlingar vi 
noterade var blodvaxskivling, broskvaxskivling, 
gul vaxskivling, mönjevaxskivling, papegoj-
vaxskivling, småvaxskivling, spröd vax-
skivling, toppvaxskivling och vit vaxskivling. 
Andra noterade arter är hagfingersvamp, mask-
fingersvamp, gråbrun sammetsmusseron, 
knopprödhätting, bandad navelröding och 
kornig röksvamp. 

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Inga noteringar.

Övriga sällsynta arter

En rödlistad svamp påträffades på en ek, 
nämligen räfflad nagelskivling Gymnopus 
fusipes NT.

Ytterligare ovanliga gräsmarkssvampar var 
mörk blodvaxskivling Hygrocybe 
phaeo coccinea och Entoloma clandestinum.

Bedömning och åtgärder

Lokal med regionalt lägre prioritet. Området 
har förutsättningar för att bli en värdefull ängs-
svampslokal. Tio olika vaxskivlingar, två olika 
fingersvampar och fem olika rödskivlingar 
visar, att området har ganska höga mykologiska 
värden som ängssvamplokal. Hela objektet 
borde röjas på slånbuskage och nyponsly, samt 
en del träd och störande buskage i området norr 
om gården. Med något högre betestryck borde 
den höga gräsvegetation, som finns i vissa delar, 
kunna minska. Viktigt är att ökningen av betes-
trycket sker i de delar som har hög gräsvegeta-
tion. Vid vårt besök 2014 var större delen av 
området välhävdat av häst. Önskvärt vore att 
området kunde betas av nötkreatur med några 
års mellanrum.

Område 38 – Stora Hyltan, Torsås s:n, 
Torsås k:n 

Areal: 5,9 ha

Inventerare

Anita Stridvall (2014), Kurt-Anders Johansson 
(2014), Tomas Fasth (2013), Rolf-Göran 
Carlsson (2013 och 2014).

Inventeringstillfällen

2013-09-07 och 2014-09-28

Beskrivning

Vegetationen i området utgörs av friskängar. 
Nordöstra delen är troligtvis en gammal åker 
och floran är kvävepåverkad. Här finns några 
odlingsrösen och även en grov, gammal, död ek. 
Nära den döda eken förekommer en del betes-
gynnad flora och där påträffas även jordklöver. I 
det nordvästra hörnet är det nyligen röjt på sly, 
men riset var ej borttaget. I östra delen finns 
några gamla odlingsrösen. Söderut är det först 
en lövdunge, därefter följer en enbuskmark. I 
den allra sydligaste delen finns en gammal 
betad åker. En mycket fin stenmur finns i södra 
delen. Sydväst om stenmuren finns odlingsrösen 
och där har varit  hackslått, som numera betas. 
Detta område är av torrängstyp och här 
noterades bland annat stagg och jungfrulin. Här 
gjordes också de flesta svampfynden. I väster 
finns fuktängar med bland annat björk och tåg-
växter. Även någon enstaka rönn, oxel och ek 
påträffas här. I denna del noterades bland annat 
blodrot, blåsuga, gökärt, jordklöver, jungfrulin 
och stagg. Vid vårt besök 2014, var vissa delar 
av området nyligen röjt på lövsly och  dessutom 
välhävdat.

Ängssvampar

Totalt noterades femton olika vaxskivlingar i 
området. De allmänna arter av vaxskivlingar vi 
noterade var blodvaxskivling, broskvaxskivling, 
gul vaxskivling, honungsvaxskivling, 
lutvaxskivling, mönjevaxskivling,
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papegojvaxskivling, spröd vaxskivling, topp-
vaxskivling, ängsvaxskivling och vit vaxskiv-
ling. Andra arter av ängssvampar var kornig 
röksvamp, skålröksvamp, hagfingersvamp, grå-
blå nopping, knopprödhätting, dagghätting och 
gul rottryffel.

Arter i åtgärdsprogrammet

Inga noteringar.

Rödlistade arter i naturliga fodermarker

Mjölrödskivling, Entoloma prunuloides, NT, 
1 mycel, 2 fruktkroppar

Lila vaxskivling, Hygrocybe flavipes, NT, 
1 mycel, 10 fruktkroppar

Rodnande lutvaxskivling, Hygrocybe ingrata 
VU, 2 mycel, 9 fruktkroppar

Lädervaxskivling, Hygrocybe russocoriacea 
NT, 1 mycel, 6 fruktkroppar

Svartnande narrmusseron, Porpoloma metapo
dium EN, 1 mycel, 2 fruktkroppar

Övriga sällsynta arter

Vit ängsvaxskivling, Hygrocybe pratensis var. 
pallida 

Slät fjällskivling, Lepiota oreadiformis

Bedömning och åtgärder

Lokal med högsta prioritet. Förutom den norra 
delen som är kvävepåverkad är det övriga 
området av mycket hög klass som ängssvamp-
lokal.

Femton olika vaxskivlingar, tre olika röd-
skivlingar och dessutom ett fynd av svartnande 
narrmusseron, visar att området har höga myko-
logiska värden. Då inventeringen gjordes fanns 
inga noteringar från Kalmar län av denna art.

Område38 – Stora Hyltan, Torsås s:n, Torsås k:n. Foto Anita Stridvall.
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Mjölrödskivling, Entoloma prunuloides noterades i Stora Hyltan. Foto Anita Stridvall.
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Bilaga 1: Kartor över inventerade områden

Område 1 – Rorstad O, Ukna s:n, Västerviks k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1530060 x 6442380

Område 2 – Snötomta SO, Ukna s:n, Västerviks k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1529954 x 6436694
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Område 3 – Skälstorpet, Ukna s:n, Västerviks k:n

Mittpunktskoordinat : RT 90 1529415x 6435405

Område 4 – Skutterstad  V, Blackstads s:n, Västerviks k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1519075 x 6413480
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Område 5 – Boda NO, Törnsfalls s:n, Västerviks k:n

Mittpunktskoordinat : RT 90 6412600 x 1534270

Område 6 – Nyborg NO, Hallingeberg s:n, Västerviks k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6408835 x 1529340
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Område 7 – Stormandebo, Hallingebergs s:n, Västerviks kommun

Mittpunktskoordinat: RT 90 6401390 x 1531370

Område 8 – Harnäs Ö, Hjorteds s:n, Västerviks k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6388565 x 1531760
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Område 9 – Kallernäs O, Hjorteds s:n, Västerviks k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6385940 x 1529555

Område 10 – Örsåsa N, Södra Vi s:n, Vimmerby k:n

Mittpunktskoordinat : RT 90 1492925 x 6411445

Område 11 – Örsåsa S, Södra Vi s:n, Vimmerby k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1493143 x 6411213
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Område 12 – Trångsrössle, Södra Vi s:n, Vimmerby k:n

Mittpunktskoordinat : RT 90 1492700 x 6405840

Område 13 – Brofall NV, Frödinge s:n, Vimmerby k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1507586 x 6400444
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Område 14 – Brånhult SV, Rumskulla s:n, Vimmerby k:n

Mittpunktskoordinat : RT 90 1491580 x 6394585

Område 15 – Grumstorp, Pelarne s:n, Vimmerby s:n

Mittpunktskoordinat : RT 90 1494980 x 6388070
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Område 16 – Vassemåla SV, Vimmerby s:n, Vimmerby k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6387820 x 1510885

Område 17 – Gummarp S, Lönneberga s:n, Hultsfreds s:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6381350 x 1487815
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Område 18 – Hammarsebo S, Hultsfreds s:n, Hultsfreds k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6373160 x 1500000

Område 19 – Lundens NR, Målilla med Gårdveda s:n, Hultsfreds k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1493330 x 6364570
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Område 20 – Högeruda NV, Järeda s:n, Hultsfreds s:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6361555 x 1484255

Område 21 – Högeruda V, Järeda s:n, Hultsfreds k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6361240 x 1484245

Område 22 – Högeruda SO, Järeda s:n; Hultsfreds k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6360645 x 1484910
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Område 23 – Kulla, Åshultasjön S, Virserum s:n, Hultfreds k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1490915 x 6354245

Område 24 Tveta, Torsebo NO, Tveta s:n, Hultsfreds k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1495314 x 6350749



87INVENTERING AV SVAMPAR I ÄNGS- OCH BETESMARKER PÅ KALMAR LÄNS FASTLAND 2012-2014 87

Område 25 – Krokshult, Kristdala s:n, Oskarhamns k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6362035 x 1516660

Område 26 – Kängsebo SO, Mörlunda s:n, Hultsfreds k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1497612 x 6343376
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Område 27 – Kronobo O, Fågelfors s:n, Högsby k:n  

Mittpunktskoordinat: RT 90 1499713 x 6341525 (västra delen), RT 90 1499984 x 6341415  (östra delen)

Område 28 – Kronobo S, Fågelfors s:n, Högsby k:n

Mittpunktskoordinat : RT 90 1499730 x 6341300

Område 29 – Århult SV, Fagerhult s:n, Högsby k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1490490 x 6331800
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Område 30 – Betesmark N om Kumlemar, Fliseryds s:n, Mönsterås k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 1531360 x 6337110

Område 31 - Fanketorp NV, Ryssby s:n, Kalmar k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6309040 x 1525930
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Område 32 – Saveryd SO, Ryssby s:n, Kalmar k:n

Mittpunktsdkoordinat: RT 90, 1527730 x 6505030

Område 33 – Stödstorp, Bäcke bo 
s:n, Nybro k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 
6302620 x 1579404

Område 34 – Stödstorp N, Bäcke-
bo s:n, Nybro k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 
6303160 x 1519285
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Område 35 – Högelycke, Hälleberga s:n, Nybro k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90 6306560 x 1492455

Område 36 – Smedstorp NV, Madesjö s:n, Nybro k:n

Mittpunktskoordinat: RT 6301465 x 1499930



INVENTERING AV SVAMPAR I ÄNGS- OCH BETESMARKER PÅ KALMAR LÄNS FASTLAND 2012-201492

Område 37 – Bungemåla, Vissefjärda s:n, Torsås k:n

Mittpunktskoordinat: RT 90, 1492150 x 6263935

Område 38 – Stora Hyltan, Torsås s:n, Torsås k:n
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Bilaga 2: Förteckning observerade 
svamparter

Rödskivlingar backnopping Entoloma atrocoeruleum NT

Rödskivlingar bandad navelröding Entoloma undatum 

Rödskivlingar bleknopping Entoloma sericellum 

Rödskivlingar blånopping Entoloma chalybaeum 

Rödskivlingar gråblå nopping Entoloma mougeotii 

Rödskivlingar knopprödhätting Entoloma papillatum 

Rödskivlingar mjölrödskivling Entoloma prunuloides NT

Rödskivlingar naggnopping Entoloma serrulatum 

Rödskivlingar silkesrödhätting Entoloma sericeum 

Rödskivlingar stjärnrödhätting Entoloma conferandum 

Rödskivlingar strimnopping Entoloma asprellum 

Rödskivlingar   Entoloma clandestinum 

Rödskivlingar   Entoloma pseudocoelestinum 

   

Fingersvampar aprikosfingersvamp Clavulinopsis luteoalba 

Fingersvampar hagfingersvamp Clavulinopsis helvola 

Fingersvampar ljus ängsfingersvamp Clavulinopsis subtilis 

Fingersvampar maskfingersvamp Clavaria fragilis 

Fingersvampar rökfingersvamp Clavaria fumosa NT

Fingersvampar trubbfingersvamp Clavaria cinereoides VU

Fingersvampar violett fingersvamp Clavaria zollingeri VU

Fingersvampar ängsfingersvamp Clavaria corniculata 

   

Ängsvaxskivlingar blodvaxskivlling Hygrocybe coccinea 

Ängsvaxskivlingar broskvaxskivling Hygrocybe laeta 

Ängsvaxskivlingar brun ängsvaxskivling Hygrocybe colemanniana NT

Ängsvaxskivlingar fager vaxskivlng Hygrocybe aurantiosplendens NT

Ängsvaxskivlingar grå vaxskivling Hygrocybe irrigata 

Ängsvaxskivlingar gul vaxskivling Hygrocybe chlorophana 

Ängsvaxskivlingar honungsvaxskivling Hygrocybe reidii 

Ängsvaxskivlingar kantarellvaxskivling Hygrocybe cantharellus 

Ängsvaxskivlingar knoppvaxskivling Hygrocybe subpapillata NT

Ängsvaxskivlingar lila vaxskilving Hygrocybe flavipes NT
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Ängsvaxskivlingar lutvaxskivling Hygrocybe nitrata 

Ängsvaxskivlingar lädervaxskviling Hygrocybe russocoriacea NT

Ängsvaxskivlingar musseronvaxskivling Hygrocybe fornicata 

Ängsvaxskivlingar mönjevaxskivling Hygrocybe miniata 

Ängsvaxskivlingar mörk blodvaxskivling Hygrocybe phaeococcinea 

Ängsvaxskivlingar papegojvaxskviling Hygrocybe psittacina 

Ängsvaxskivlingar praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima NT

Ängsvaxskivlingar rodnande lutvaxskivling Hygrocybe ingrata VU

Ängsvaxskivlingar scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea NT

Ängsvaxskivlingar sepiavaxskivling Hygrocybe ovina VU

Ängsvaxskivlingar slemvaxskivling Hygrocybe glutinipes 

Ängsvaxskivlingar småvaxskivling Hygrocybe insipida 

Ängsvaxskivlingar spetsvaxskivling Hygrocybe acutoconica 

Ängsvaxskivlingar spröd vaxskivling Hygrocybe ceracea   

Ängsvaxskivlingar strålvaxskivling Hygrocybe radiata VU

Ängsvaxskivlingar toppvaxskivling Hygrocybe conica 

Ängsvaxskivlingar trådvaxskivling Hygrocybe intermedia VU

Ängsvaxskivlingar vit vaxskivling Hygrocybe virginea 

Ängsvaxskivlingar vit ängsvaxskilving var  Hygrocybe virginea var pallida 

Ängsvaxskivlingar ängsvaxskivling Hygrocybe pratensis 

   

Jordtungor fjällig jordtunga Geoglossum fallax 

Jordtungor hårig jordtunga Trichoglossum hirsutum NT

Jordtungor olivjordtunga Microglossum olivaceum s. lat.

Jordtungor plattad jordtunga Geoglossum cookeianum 

Jordtungor purpurbrun jordtunga Microglossum atropurpureum VU

Jordtungor slemjordtunga Geoglossum glutinosum 

   

Röksvampar el likn  blygrå äggsvamp Bovista plumbea 

Röksvampar el likn  gul rottryffel Scleroderma citrinum 

Röksvampar el likn  kornig röksvamp Lycoperdon lividum 

Röksvampar el likn  långfotad röksvamp Lycoperdon excipuliforme 

Röksvampar el likn  mjuk röksvamp Lycoperdon molle 

Röksvampar el likn  skålröksvamp Lycoperdon utriforme 

Röksvampar el likn  svartnande äggsvamp Bovista nigrescens 

Röksvampar el likn  umbrabrun röksvamp Lycoperdon umbrinum 

Röksvampar el likn  vårtig röksvamp Lycoperdon perlatum 

Röksvampar el likn  ängsröksvamp Lycoperdeon pratense 
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Övriga blekfotad hätta Galerina clavata 

Övriga dagghätting Galerina vittiformis 

Övriga ekticka Phellinus robustus NT

Övriga fnasig fjällskivling Macrolepiota excoriata 

Övriga gifttrattskivling Clitocybe dealbata 

Övriga gråbrun sammetsmusseron Dermoloma cuneifolium 

Övriga gräshätta Mycena aetitis 

Övriga gulmjölkig ekriska Lactarius chrysorheus 

Övriga gulvit hätta Mycena flavoalba 

Övriga honungshätting Galerina pumila 

Övriga korkticka Trametes gibbosa 

Övriga ljusskivlig lerskivling Camarophyllopsis schulzeri NT

Övriga mandelriska Lactarius volemus 

Övriga mossöra Cyphellostereum laeve 

Övriga nejlikbrosksskivling Marasmius oreades 

Övriga oxtungsvamp Fistulina hepatica NT

Övriga pepparkragskivling Stropharia pseudocyanea 

Övriga poppelmusseron Tricholoma populinum 

Övriga puckelfjällskivling Macrolepiota mastoidea 

Övriga räfflad nagelskivling Gymnopus fusipes NT

Övriga slät fjällskivling Lepiota oreadiformis 

Övriga snövit bläcksvamp Coprinus niveus 

Övriga sommarmusseron Melanoleuca strictipes 

Övriga stolt fjällskivling Macrolepiota procera 

Övriga stråbrosking Crinipellis scabella 

Övriga svartnande narrmusseron Porpoloma metapodium EN

Övriga vitbrun vaxskivling Hygrophorus persoonii 

Övriga ängsmusseron Lepista luscina 

Övriga   Flammula pinicola 



391 86 Kalmar

0480-820 00

kalmar@lansstyrelsen se

www lansstyrelsen se/kalmar

mailto:kalmar%40lansstyrelsen.se?subject=
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar

	Förord
	Sammanfattning
	1. Inledning
	2. Metodik
	Framtagande av lokaler för fältinventering
	Fältarbete
	Redovisning och efterarbete
	Naturvärdesbedömning

	3. Resultat
	Naturvärden och allmänna förhållanden
	Fynd av ängssvampar
	Särskilt intressanta arter i Kalmar län 2012 – 2014
	Förslag på åtgärder

	4. Redovisning av ängssvamplokaler
	5. Referenser
	Bilaga 1: Kartor över inventerade områden
	Bilaga 2: Förteckning observerade svamparter




