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Karta 5. 
 

 
 

Svampinventering i Höglandsbodarna med deltagare från 
Borgsjöveckan  
Text: Sofia Lundell 

Inför årets inventeringar tog jag kontakt med Jan Olof Tedebrand ifrån Myko, Sundsvalls 
Mykologiska Sällskap, eftersom jag behövde hjälp med artbestämning och inventering 
av storsvampar i Mjällådalen. Jan Olof kom då med ett mycket generöst erbjudande, 
nämligen att en resa till Mjällådalen skulle läggas in i Borgsjöveckans exkursions-
program. Borgsjöveckan arrangeras regelbundet av Myko, är förlagd till Borgsjö i västra 
Medelpad, och samlar svampkännare och svampentusiaster ifrån hela Europa.  

Den 25 augusti åkte alltså sex deltagare från Borgsjö till Höglandsbodarna i Mjällådalen; 
Hans Andersson, Magnus Andersson, Eva Lundell, Sofia Lundell, Maj-Britt Såthe och Kjell 
Olofsson. Väl på plats mötte Elisabeth Nilsson upp tillsammans med två studenter ifrån 
Mittuniversitetets 87 biologiutbildning; Yvonne Malm och Johan Moberg. Vi organi-
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serade oss i två grupper och besökte sammanlagt tre områden i Höglandsbodarna; 
Väster om Höglandsbodarna, nyckelbiotopen vid Höglandsbodarna och norr om 
Klockarforsen.  

Denna dag kunde ett 70- tal nya arter läggas till på Mjällåns redan långa artlista.  

Väster om Höglandsbodarna  

Vi spred ut oss för att täcka så mycket av området som möjligt. Efter som mina 
storsvampkunskaper är begränsade, fungerade jag som protokollskrivare, vilket var 
ett sant nöje. Arterna trillade in i jämn takt med fantasieggande namn som 
vridspindling och klumpfotad trattskivling.  

Höglandsbodarna är ett för Mjällådalen ganska typiskt område med nipor, raviner 
och platåer som är bevuxna av lövrik barrnaturskog. Platåerna är påverkade av forna 
tiders skogsbruk, och hyser därmed bara måttligt med död ved och gamla träd, 
medan ravinsystemen är naturskogslika. På huvudplatån hittade vi vecktickan 
Antrodia pulvinascens (VU) som är en signalart som växer på asplågor i 
naturskogsmiljöer (Nitare, 2006). 

 

Klibbtickedödad gran på platån. Foto: Klas Ancker. 

På den tallbevuxna getryggen hittade vi signalarten orange taggsvamp Hydnellum 
aurantiacum (NT). Vid fynd av en så kallad korktaggsvamp, är det värt att stanna upp 
och titta efter fler. Och mycket riktigt, snart kunde vi lägga till ytterligare två 
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signalarter till protokollet; dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum och blå 
taggsvamp Hydnellum caeruleum (NT).  

Efter intagen lunch vid Mjällåns strand begav vi oss in i en gammal skogbevuxen 
åfåra. Där kunde jag visa upp tre väldoftande arter; doftticka Haploporus odorus (VU), 
myskmåra Gallium triflorum (NT)88 och sötgräs Cinna latifolia (VU), som vi hittade 
under Forskningsresan förra året. En av svampkännarna sprang i den branta ravinen, 
medan vi andra klev över lågor på den annars så släta ytan som en gång varit Mjällåns 
botten. På granlågorna hittade jag en mängd köttickor Leptoporus mollis (NT). 
Tickorna var alldeles färska och liknade mer rosa tuggummi, än kött som namnet 
hänvisar till. Allt för snart var det dags att återvända till bilarna. Artlistan över 
området hade blivit lång, men jag tror att långt ifrån alla arter hittades under den här 
korta stunden. 

 

Blå taggsvamp Hydnellum caeruleum (NT). Foto: Hans Sundström. 

Norr om Klockarforsen och nyckelbiotopen vid Höglandsbodarna  
Text: Johan Moberg  

Jag kan kortfattat säga att den här dagen finns i mitt minne tack vare blandningen av 
fantastik natur, en mångfald av svamp och ett ihärdigt regnande. Jag och Yvonne 
Malm slog följe med Kjell Olofsson, en diger svampexpert. De flesta svamparna vi 
stötte på, var triviala. Jag och Yvonne roade oss med att placera in dem i rätt släkten 
med hjälp av vår nyfunna guide i svampdjungeln. Bland de mer intressanta arterna, 
både vackra och sällsynta, kan nämnas hjortticka Datronia mollis, en mycket vacker 
ticka som helst växer på lövträd. Eller pepparriskan Lactarius rufus, svampen med den 
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skarpa smaken, som vi hittade på en getrygg. Innan vi begav oss tillbaka till bilarna, 
gjorde vi en avstickare till nyckelbiotopen vid Höglandsbodarna och registrerade 
ytterligare svampfynd. Enligt svampexperterna hade svampsäsongen inte riktigt 
kommit i gång än. Men jag var mycket nöjd över mina nyvunna svampkunskaper, och 
att åter ha fått besöka en av Mjällådalens pärlor! 

Svampfynd vid Höglandsbodarna 

Svampar  
Svenskt namn  Vetenskapligt namn  Rödlista Signalvärde Ekologisk katalog  

Ametistskivling  Laccaria amethystina    Mindre allmän  

Aspticka  Phellinus tremulae     

Barrbrosking  Marasmiellus perforans     

Barrklubbsvamp  Clavariadelphus ligula     

Björksopp  Leccinum scabrum     

Blek nagelskivling  Gymnopus dryophilus     

Blek taggsvamp  Hydnum repandum     

Blekblå spindling  Cortinarius betulinus     

Blekviolett spindling  Cortinarius alboviolaceus     

Blodhätta  Mycena haematopus     

Blodriska  Lactarius deterrimus     

Blodspindling  Cortinarius sanguineus     

Blå taggsvamp  Hydnellum caeruleum  NT  S3  Mindre allmän, 
indikatorart  

Blödskinn  Stereum sanguinolentum     

Bockspindling  Cortinarius traganus     

Brun kamskivling  Amanita fulva     

Citronslemskivling  Gomphidius glutinosus     

Citronticka  Antrodia xantha    Mindre allmän  

Dropptaggsvamp  Hydnellum ferrugineum   S3 Indikatorart  

Eldticka  Phellinus igniarius     

Flåhätta  Mycena epipterygia     

Fnöskticka  Fomes fomentarius     

Fårticka  Albatrellus ovinus     

Föränderlig tofsskivling  Kuehneromyces mutabilis     

Gallsopp  Tylopilus felleus     

Granfingersvamp  Ramaria eumorpha     

Granrödling  Entoloma turbidum     

Grå bläcksvamp  Coprinopsis atramentaria     

Grå kamskivling  Amanita vaginata     

Gröneggad hätta  Mycena viridimarginata     

Grönkremla  Russula aeruginea     

Gul kragskivling  Stropharia semiglobata     

Gulbandad spindling  Cortinarius gentilis     

Gulgrön kantmusseron  Tricholoma viridilutescens    Mindre allmän  

Gulkremla  Russula claroflava     

Gullhorn  Calocera viscosa     

Gullpigg  Calocera cornea     

Hjortskölding  Pluteus cervinus     

Kanelspindling  Cortinarius cinnamomeus     

Kantarell  Cantharellus cibarius     
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Klibbticka  Fomitopsis pinicola     

Klubbtrattskivling  Ampulloclitocybe clavipes     

Kokosriska  Lactarius glyciosmus     

Kötticka  Leptoporus mollis  NT  S2  Mindre allmän, 
indikatorart  

Lackkremla  Russula rhodopus   S2   

Laxskivling  Laccaria laccata     

Liten mönjeskål  Melastiza cornubiensis     

Luktmusseron  Tricholoma inamoenum     

Lökspindling  Cortinarius multiformis     

Mjölkticka  Postia tephroleuca     

Mjölskivling  Clitopilus prunulus     

Mörk kanelspindling  Cortinarius sommerfeltii     

Mörk kokosriska  Lactarius mammosus    

Mörkringad flugsvamp  Amanita porphyria     

Mössmurkling  Cudonia circinans    Mindre allmän  

Narrkantarell  Hygrophoropsis 
aurantiaca  

   

Navelmussling  Lentinellus flabelliformis     

Nässelkremla  Russula consobrina     

Ockragul grynskivling  Cystoderma amianthinum     

Olivsillkremla  Russula clavipes     

Orange taggsvamp  Hydnellum aurantiacum  NT  S3  Mindre allmän, 
indikatorart  

Pepparriska  Lactarius rufus     

Pluggskivling  Paxillus involutus     

Praktkremla  Russula intermedia     

Rabarbersvamp  Chroogomphus rutilus     

Raggskinn  Stereum hirsutum     

Rimskivling  Cortinarius caperatus     

Rodnande flugsvamp  Amanita rubescens     

Rynkhätta  Mycena galericulata     

Rättikhätta  Mycena pura     

Rödbandad spindling  Cortinarius armillatus     

Rödbrun slemflamskivling  Pholiota lubrica    Mindre allmän  

Rödeggad hätta  Mycena rubromarginata     

Rökslöjskivling  Hypholoma capnoides     

Sammetsskinn  Stereum subtomentosum    Mindre allmän  

Sandsopp  Suillus variegatus     

Sienakremla  Russula puellaris     

Sillkremla  Russula xerampelina     

Skogsriska  Lactarius trivialis     

Slingerticka  Cerrena unicolor     

Småriska  Lactarius tabidus     

Sommartrattskivling  Infundibulicybe gibba     

Sotticka  Ischnoderma benzoinum     

Sprängticka  Inonotus obliquus     

Stensopp  Boletus edulis     

Stor aspticka  Phellinus populicola  NT  S2  Mindre allmän, 
indikatorart  

Storkremla  Russula paludosa     

Strecknagelskivling  Megacollybia platyphylla     
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Svartblå rödling  Entoloma nitidum    Mindre allmän  

Svartriska  Lactarius necator     

Svaveltofsskivling  Pholiota flammans     

Svedkremla  Russula adusta     

Sydlig honungsskivling  Armillaria mellea     

Såpmusseron  Tricholoma saponaceum     

Tagelbrosking  Gymnopus androsaceus     

Tegelkremla  Russula decolorans     

Tegelröd slöjskivling  Hypholoma lateritium     

Tegelsopp  Leccinum versipelle     

Tickdyna  Hypocrea pulvinata     

Trappspindling  Cortinarius trivialis     

Trattaggsvamp  Phellodon tomentosus     

Tratticka  Polyporus melanopus    Mindre allmän  

Tuvnagelskivling  Gymnopus acervatus     

Tårfränskivling  Hebeloma crustuliniforme     

Umbraspindling  Cortinarius brunneus     

Veckticka  Antrodia pulvinascens  NT  S3  Mindre allmän, 
indikatorart  

Vedticka  Phellinus viticola   S1  Mindre allmän  

Vinkremla  Russula vinosa    

Violticka  Trichaptum abietinum    

Vridspindling  Cortinarius tortuosus    Mindre allmän  

Vårtig röksvamp  Lycoperdon perlatum    

Zontaggsvamp  Hydnellum concrescens   S3  Indikatorart 

Åderkremla  Russula nitida     

Äggvaxskivling  Hygrophorus karstenii  NT    

Örtaggsvamp  Auriscalpium vulgare    

 Hypocrea nybergiana NT    

 Lentaria dendroidea    

 
 


