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Avskrift av artikel publicerad i Natur-likt nr 3/2016, utgiven av Timrå Naturskyddsförening 
 

 
 
Bombmurkla funnen i Mjällådalen! 
För första gången i modern tid har ett fynd av bombmurkla (20 fruktkroppar) gjorts inom 
Timrå kommun! Det var Elisabeth Nilsson som tillsammans med Magnus Eriksson gjorde 
fyndet när de var ute och kontrollerade framkomligheten på stigarna i Mjällådalen. Det 
senaste fyndet före det var enligt Artportalen en andrahandsuppgift från 1952. 
 

Torsdagen den 5:e maj gav sig Elisabeth Nilsson ut tillsammans med mig, Magnus Eriksson, 
för att kontrollera framkomligheten på några stigar i Mjällådalen. Vädret var underbart med 
endast en svag varm vind och solsken. Humöret var på topp och vandringen tog oss längs 
Mjällådalens nipor över krång och förbi raviner som ständigt förändras. 
 
Nya fynd av rödlistade arter 
Nya fynd av rödlistade arter gjordes under dagen och allt började med sju exemplar av 
granticka. Detta fynd var för mig mycket speciellt då det var mitt första fynd av rödlistade 
arter. Fyndet rapporterades in till Artportalen. Stigarna hade klarat sig ganska bra från 
vindfällen, men visst fick vi ibland leta oss runt vissa stora träd som majestätiskt vilade över 
stigarna. 
 
Den perfekta platsen att äta lunch på 
Efter någon timmes vandrande visade Elisabeth mig en av hennes favoritplatser. Den 
perfekta platsen att äta lunch på. Bakom oss i ravinens början fanns ett vattenfall som snart 
letade sig ned inunder självaste marken och bildade ett, i mitt tycke, kvillområde. Ett 
fantastiskt fint exempel på en nyckelbiotop. Medhavd lunch intogs på denna nästan 
”magiska” plats.  
 
Under lunchen fortsatte Elisabeth att dela med sig av sin omfattande och i mitt tycke djupa 
kunskap om naturen i allmänhet och Mjällådalen i synnerhet. Elisabeths engagemang och 
hängivenhet har blivit min största källa till inspiration och fött en upptäckarglädje, hos mig, 
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jag först nu insett att jag saknat! Hon berättade att en av de arter hon letat efter i många år 
är bombmurklan, en säregen svamp som behöver miljöer som just denna, som vi satt mitt 
upp i. Något fynd av denna Bombmurkla har dock inte gjorts i Timrå kommun i modern tid.  
 
Efter lunchen visade Elisabeth en rödlistad (VU) doftticka på en gammal sälg bara några 
meter från vår lunchplats. Vi plockade ihop våra saker och tog på oss våra ryggsäckar för att 
börja vandra ner i ravinen. Efter bara ett tiotal meter ser jag hur Elisabeth stannar upp och 
hur hon överlyckligt pekar ned mot marken. Där stod den!  
 

 
 
Där stod den, i mossan, och tittade på henne med sitt stora öga. Illtjut och glädjedans utbröt 
och jag har sällan sett en lyckligare människa! När vi lugnat oss började vi undersöka lokalen 
och efter en stund hade vi funnit 17 stycken (Senare justerat till 20) exemplar av den 
mystiska bombmurklan. Vi dokumenterar platsen och tar bilder på fruktkropparna. Vilket 
makalöst fynd att rapportera till Artportalen! Bombmurkla och doftticka är två av våra fem 
fridlysta svampar. 
 
Fler fynd av rödlistade arter 
Resten av vandringen gav fler fynd av rödlistade arter bland annat rosenticka, dock inga nya 
fynd av dessa arter. Vi fick dessutom se spår av tretåig hackspett, som också är en rödlistad 
art, på en gran.  
 
Elisabeths fynd av bombmurklan kanske är just det specifika fynd som kommer att ge 
Mjällådalen dess välförtjänta skydd som naturreservat eller ännu hellre Nationalpark. När vi 
nu tar upp Länsstyrelsen berättar Elisabeth att Lennart Wessberg som är Länsstyrelsens 
inventerare av just bombmurkla kommer och vill se lokalen. Länsstyrelsen har ett 
åtgärdsprogram för bombmurkla. 
  
Vid den digitala pennan eder Magnus Eriksson 


