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Sammanfattning

Blåtryffel är en underjordisk svamp som är ca 1-2 x 3-5 centimeter stor. Den är 
tillplattat rundad eller något oregelbunden formad. Systematiskt är den närmast 
släkt med sopparna. Fruktkroppen till svampen känns igen då den skiftar färg 
från vit till blå när den blottläggs. 

Blåtryffeln är klassad som starkt hotad (EN) i den nationella rödlistan. I Sve-
rige är arten idag känd från 36 lokaler där skogen inte blivit avverkad. Totalt är 
svampen känd från strax över 50 lokaler i världen. Blåtryffeln bildar mykorrhiza 
med gran och ställer specifika krav på sin livsmiljö. Den hittas i äldre granskogs-
raviner med ytligt rörligt markvatten och som har permanent fuktig mark. Gran-
skogen ska ha hög bonitet och lång obruten kontinuitet. I den näromliggande 
miljön ska det finnas gott om markbunden död ved samt välutvecklade barr- och 
mossmattor. Denna miljö kan påträffas i bäckraviner och bergsluttningar med 
ytligt rinnande källor. Närvaro av blåtryffel signalerar ett granekosystem vi inte 
har mycket kvar av vare sig i länet eller i landet: äldre ravingranskog med hög 
fuktighet. Den tål inga avverkningar som kan förändra luftfuktigheten på loka-
len. 

I blåtryffelns livsmiljö finns ofta flera andra skyddsvärda arter. Blåtryffeln har 
tidigare eftersökts i länet med negativt resultat. Vid 2008 års inventering besök-
tes 15 lokaler i Gävleborgs län. Blåtryffel påträffades på två lokaler i länet, båda 
fyndplatserna ligger väster om Ockelbo.
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English summary

The Chamonixia caespitosa is a truffle-like mushroom, growing below ground 
surface, though systematically belonging with the boletes, genera Leccinus. The 
species is classed as endangered (EN) in the national red list and has been found 
in 36 locations of undisturbed forestland, in Sweden. In all, the C. ceaspitosa 
is known from a little more than 50 findings around the world. Being symbioti-
cally connected to spruce and demanding a long forest continuance and constant 
ground water supply the mushroom is indicative of humid old-growth coniferous 
forests, a type of nature steeply declining in the Swedish forestland. 

During the fall of 2008 the prevalence of C. ceaspitosa was investigated in the 
county of Gävleborg, as a part of the national preservation plan for the species. 
Earlier investigations in the county has been negative, though a presence of the 
species is expected judging from older, unconfirmed, findings and from findings 
in neighbouring counties. The result of this investigation will be guiding in the 
planning of protection and management of fungi habitats.

The investigation included:
Investigation of locations with a habitat type consistent with the demands of • 
the species. 
Investigation of the occurrence and quantity of • C. ceaspitosa, in each loca-
tion.
Collection of information on habitat type and forest characteristics of each • 
location. 

The purpose of the investigation
Confirming the presence of • C. ceaspitosa in the county of Gävleborg
Enabling the identification of important fungi habitats in need of protection • 
or management. 
Listing occurrences of red listed species, for use in national and government • 
databases. 
Enabling an increased knowledge on the habitat demands of- and threats to, • 
the species.

The investigations have been carried out by the Gävleborg county administra-
tion, local nature conservation unit: “Åtgärdsprogrammet för hotade arter”. 
Investigator; Göran Vesslén, Gävleborg county administration, co-investigators; 
Johanna Bengtson, trainee, Gävleborg county administration. Mattias Sterner, 
Gävleborg county administration and Uno Skog, Dalarna county administration, 
has been of great help as consultants in identifying suitable locations and impro-
ving the methods of investigation.

As a result, C. ceaspitosa was found in two of the 15 locations investigated. 
Both locations are situated near Ockelbo in the province of Gästrikland. The 
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presence of the species gives further importance to the preservation of humid 
old-growth forests in the county.

Several investigated locations showed high values as habitat for C. ceaspitosa 
and will be included in planning for future investigations. The habitat locations 
typically have very high natural values. They also seem to be easily identified 
and should, considering their limited range and occurrence, be well within the 
scope for investigations and preservation measures throughout the county. 

All occurrences of the species have been registered in the Artportalen database.  
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1. Inledning och syfte

Blåtryffeln är en art som omfattas av Åtgärdsprogram för hotade arter. Därför 
har det tagits fram ett speciellt åtgärdsprogram för arten på Naturvårdsverkets 
uppdrag. Ett åtgärdsprogram ska vara vägledande för Länsstyrelserna, Kommu-
ner, Skogsstyrelsen och andra intressenter som Skogsbolag och markägare m.fl. 
Åtgärdsprogrammet ska innehålla en kortfattad kunskapsöversikt samt presen-
tation av åtgärder som behövs för att förbättra artens/biotopens bevarandestatus 
i Sverige. I samband med att åtgärdsprogrammet för blåtryffel gavs ut 2004, 
påbörjades en inventeringen av lämpliga lokaler för arten i landet. Kunskapen 
om dess spridning i landet är bristfällig. En tidigare inventering i länet av arten 
2005 gav negativt resultat. Svampen har påträffats på ett antal lokaler i Dalarna 
och man har därför antagit att den även kan finnas i Gävleborg. Svampåret hös-
ten 2008 var ett bra svampår och flera sällsynta arter av svampar påträffades för 
första gången i länet.

Inventeringens syfte 
Att utröna om arten finns i länet.• 
Att öka kunskapsläget om spridningen av svampen inom landet. Alla fynd • 
registreras i Artportalen och rapporteras till Artdatabanken.
Att ge underlag för identifiering av särskilt skyddsvärda lokaler och biotop-• 
miljöer.
Att öka kunskapen om skyddsvärda arter och skogsmiljöer i länet.• 
Att ge underlag för en ökad kunskap om hotbilden mot svampen och dess • 
speciella växtmiljö.
Att med ovanstående kunskapsöversikt ge skötselrekommendationer för ar-• 
tens fortlevnad i länet.

Inventeringen har utförts av Länsstyrelsen Gävleborg, Åtgärdsprogram för 
hotade arter. Inventerare; Göran Vesslén, Länsstyreslen Gävleborg, medinven-
terare; Johanna Bengtson, praktikant Länsstyrelsen Gävleborg. Mattias Sterner, 
Länsstyrelsen Gävleborg, har bistått med värdefull medverkan i utsökningen av 
områden och framtagandet av kartunderlag. Uno Skog, Länsstyrelsen Dalarna, 
har bistått med värdefull kunskap och upplysningar om inventeringsarbetet i fält, 
samt varit en intressant diskussionspartner om allt som rör blåtryffeln och dess 
livsmiljö. Alla bilder är fotograferade av Göran Vesslén, utom bilderna på sidor-
na 12 och 30 som är fotograferade av Johanna Bengtson.

2. Metod

2.1 Utsökning av områden
Utifrån erfarenheter från tidigare inventering av blåtryffel, främst från Dalarna, 
koncentrerades inventeringen till lokaler med en ravinliknande topografi. Dessa 
raviner ska ha ett rinnande vattendrag i botten och helst rinna i en nordlig 
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sluttng. Blåtryffel är känslig mot uttorkning och ravinmiljöer med äldre gran-
skog med permanent fuktig mark har visat sig vara en av de säkraste växtplat-
serna. Hjälpmedel i urvalet av detta var att studera flygfoton och kartor med 
höjdkurvor. Då den skogliga kontinuiteten på platsen är av stor betydelse sattes 
som lägsta beståndsålder till 80 år. För att kunna säkerhetsställa detta användes 
data över beståndsålder och hyggen från 2003-2007. För att söka efter fler lämp-
liga lokaler användes även Länsstyrelsens redovisning av intressanta och värde-
fulla naturvårdsobjekt ”Värdefull natur i Gävleborg”. Ett antal av lokalerna som 
besöktes är rapporterade som intressanta från länsstyrelsepersonal och inkomna 
tips från Gävleborgs botaniska sällskap som inventerat i områdena i andra syf-
ten. 

2.2 Metod i fält
För att påvisa om blåtryffel finns på lokalen är metodiken i fält helt inriktad på 
att söka efter förekomst, kvalitativ metod. Metoden är helt inriktad på att påvisa 
eventuella förekomster av en viss art i en biotop. I ravinen eftersöks vissa lokala 
förutsättningar och man uppsöker ett antal granar som under och runt sig har för-
utsättningar att hysa blåtryffel. Där flyttar man försiktigt på mossa och barrförna 
för att söka efter svampen.För att få praktiska erfarenheter om hur sökandet i fält 

utförs, anordnade Länsstyrelsen i Da-
larna hösten 2007 en fältdag på några av 
lokalerna i Dalarna, (ansvarig utförare 
Uno Skog Länsstyrelsen Dalarna). 

Bild från sidan på blåtryffel. Svamparna 
är uppgrävda och placerade på underlag. 
Fynd från Trollberget.

Blåtryffel från ovan.Undersidan av blåtryffel.
 8



Syftet var att inventerare skulle få möjlighet att lära sig känna igen svampens 
livsmiljö, samt få lära sig hur växtplatserna ser ut i fält. Möjligheten att finna 
den underjordiska svampen ökar om man lyfter på mosstäcket på rätt platser, 
vilket också innebär att man inte behöver gräva onödigt mycket på lokalerna.

Vid besöket i fält gjordes en lokalbeskrivning och en uppskattning av trädbe-
ståndets ålder. Mosstäckets tjocklek mättes med tumstock. Fältskiktets täckning 
beräknades i procent samt anteckningar fördes om lokalen var blockig. Vidare 
undersöktes om ett jordlager fanns under mosstäcket. Då blåtryffelmycel påträf-
fades antecknades antalet fruktkroppar samt närmaste grans uppskattade ålder. 
Även avstånd till vattendraget mättes upp. Koordinater för växtplatsen togs med 
GPS och lokalens höjd över havet och ravinens längd räknades ut från kartan på 
höjdkurvorna. Vid de lokaler där ingen svamp påträffades togs koordinater invid 
vattendraget. Beståndskaraktärer och sammansättning av trädslag i tiondelar 
uppskattades och noterades.

Själva sökandet av blåtryffel på lokalerna koncentreras till ytor under eller i 
närheten av granar i ravinsluttningar. Dessa ska även ha ett mosstäcke med jord 
och barrförna under. Även mindre upphöjningar invid granar undersöks, samt 
mossbevuxna lågor och stubbar. Invid dessa grävdes eller rullades försiktigt 
mossan undan med en trädgårdshandkratta så att jorden och barrförnan blottla-
des. Blåtryffeln kan bli synlig antingen på eller i jordlagret, eller på undersidan 
av mossan som rullas undan. Syns ingen svamp grävs försiktigt med handkrattan 
djupare några centimeter för att undersöka jord och barrförnan. Fruktkropparna 
är vita till gulvita och outvecklade exemplar kan det vara små och runda som 
vitpepparkorn och utvecklade fruktkroppar vanligen upp till 2,5 cm (som en has-
selnöt). Exemplar upp till 5 cm har påträffats (Bohlin 2005:10). Man ska även 
vara observant på att man kan påträffa tomma blåtryfflar där bara peridiet finns 
kvar (peridiet är det yttersta höljet av svampen). Då fruktkroppar eller tomma 
höljen blottläggs uppstår snart bläckblåa fläckar på peridiet som sprider sig runt 
fruktkroppen. 

3. Artfakta om Blåtryffel (Chamonixia caespitosa)

3.1 Utseende
Blåtryffeln är klassad som starkt hotad (EN) i den nationella rödlistan (Gärden-
fors, U. 2005:218). Fruktkroppen är vit till gulvit i färgen. Den är mellan 1-2 x 
2-5 centimeter stor, mjuk och spröd och tillplattat rundad, eller något oregelbun-
den. Foten är kort och ofta snett riktad. Foten lossnar lätt från svampen då man 
lyfter fruktkroppen och kan på så sett bli kvar osedd i marken. Mycelsträngen 
invid foten är kraftig. Då den vita fruktkroppen friläggs uppstår snabbt mindre 
blåa fläckar som snart sprider sig tills hela svampen är kraftigt mörkblå. Färgför-
ändringen sker snabbt och hela svampen kan vara blå inom någon minut, Även 
mycelet färgas blått. Torkade exemplar av svampen antar en olivbrun till svart-
brun färg. Svampen saknar speciell lukt (Bohlin 2005:10).
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3.2 Ekologi och växtmiljö
Fruktkropparna bildas i markytan under mossa och mossförna under sensomma-
ren och hösten. De kan förekomma som enstaka eller gyttrade. Systematiskt står 
svampen närmast släkt med sopparna (Bohlin 2005:10). Arten bildar mykorrhiza 
med gran och växer i gammal mossig granskog med permanent fuktigt mark or-
sakad av ytligt, rörligt markvatten (bäckraviner och källflöden i sluttningar). Den 
är inte funnen i sumpområden med stillastående markblöta. Granskogen ska hysa 
träd med hög ålder och vara bördig (hög bonitet). Bottenskiktet ska bestå av 
välutvecklade barr- och mossmattor, gärna med moränjord under. Svampen tycks 
gynnas av att det finns inslag av kalk eller andra näringsrika bergarter i jorden 
(Nitare, J. 2000:230). Bäckraviner vanligtvis exponerade mot norr och som har 
bördig fuktig äldre granskog med permanent markfuktighet, samt mullrik jord-
mån, torde vara den viktigaste växtplatsen för svampen. Förekomsten av murkna 
stubbar och lågor som är mosstäckta spelar en viktig roll för svampen, då dessa 
behåller fukten även under torrperioder (Kers, L. 1985). Fruktkropparna påträf-
fas vanligtvis i direkt anslutning till murket fuktigt vedsubstrat och då ofta vid 
basen av gamla stubbar, lågor och murkna rötter. Då svampen är extremt känslig 
för uttorkning tål den inga avverkningar som kan förändra fuktigheten (Nitare, J. 
2000:230). 

3.3 Totalutbredning
I övriga Europa är arten funnen på sammanlagt ett tjugotal lokaler, Frankrike, 
Finland, Italien, Norge, Polen, Schweiz, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Den 
bedöms numera vara utgången i Polen. Två fynd finns rapporterade från Nord-
amerika: ett från Kalifornien i USA och ett från New Foundland i Kanada (Boh-
lin 2005:10).

3.4 Utbredning i Sverige
Artens underjordiska levnadssätt, där även fruktkroppen är under mossa och 
jord, har gjort att svampen är svårinventerad. Det verkliga antalet växtplatser är 
svåruppskattat då den lätt blir förbisedd. Svampens kända och precisa miljökrav 
av fuktiga granskogsraviner med permanent fuktig mark och lång skoglig konti-
nuitet har gjort att man ändå kunnat söka efter den systematiskt. Utfallet av des-
sa inventeringar har ofta varit negativa. Utbredningen i Sverige är fragmenterad 
och avstånden mellan lämpliga lokaler varierar kraftig beroende på topografi och 
tidigare skogsavverkningar (ArtDatabanken, 2008). Artens snäva och mycket 
specialiserade ståndortskrav gör att den bara kan kolonisera begränsade lokaler 
och områden (Nitare, J. 2000:230). Arten är tidigare känd från Västra Götaland, 
Värmland, Dalarna, Jämtland och Västernorrland (Gärdenfors, U. 2005:218) 
samt i och med 2008 års inventering även från Gävleborgs län.
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3.5 Utveckling och status i Sverige
Arten rapporterades första gången i Sverige 1981 från Västergötland och Hun-
neberget. Vid nästan samma tidpunkt hittades svampen i Jämtland vid Klövsjö. 
Detta fynd blev inte känt sen långt senare då en kollekt inlämnades till Naturhis-
toriska Riksmuseet (Bohlin 2006:22). Från 1981 fram till 1997 var antalet kända 
lokaler i landet ett 20 tal, flest bekräftade lokaler fanns i Dalarnas län (Bohlin 
2005:10). Idag känner man till 36 lokaler i landet där svampen växer och där 
skogen inte är avverkad. Många äldre granskogar avverkas och då svampen bil-
dar mykorrhiza med gran är det sannolikt att antalet lokaler kommer att minska. 
Flera av de sedan tidigare kända lokalerna räknas idag som förstörda i och med 
detta. 

3.6 Hot
Det största hotet mot svampen och dess livsmiljö är avverkning och ett oförsik-
tigt skogsbruk i eller invid dess lokaler. När äldre granskogar i raviner med per-
manent fuktig mark avverkas försvinner svampens värdträd granen och den spe-
cifika miljön. Då svampen är känslig mot uttorkning är det troligt att den även 
missgynnas av att man avverkar skogen ända in till kanten av ravinerna. Högre 
träd runt ravinen fungerar som en skyddszon och beskuggar lokalen och skyddar 
marken mot uttorkning. Dessa fungerar som en skyddande barriär mot vinden 
och solinstrålningens uttorkande effekt (Bohlin 2005:13). Svampen missgynnas 
starkt av förändringar som kan påverka fuktighetsklimatet på lokalen (Nitare, J. 
2000:230). Även dräneringsarbeten som påverkar markens permanenta fuktighet 
har förstört växtplatser. Bränning av lokaler där svampens finns ska undvikas. 
Detta för att hettan torkar ut marken och den döda veden som svampen är bero-
ende av. Terrängkörning med skogsmaskiner på lokaler medför att mycel för-
störs, men även att död ved körs sönder och torkar ut. Ändringar i skogsbruket 
från granbarrskog till lövskog på blåtryffel lokaler ska undvikas. Alla fynd av 
svampen är hittills gjorda i granbarrskog och en annan trädslagsfördelning skulle 
förstöra svampens nuvarande eller framtida livsmiljö (Bohlin 2005:13). 

3.7 Indikatorvärde som signalart 
Trots att blåtryffeln är svårfunnen är signalvärdet för arten mycket högt då den 
indikerar på några av barrskogslandskapets mest skyddsvärda granskogsbestånd. 
Då den inte tål några avverkningar som kan förändra fuktigheten på lokalen vi-
sar den på ett granekosystem med långvarig och obruten trädkontinuitet (Nitare, 
J. 2000:230). I dessa granskogsraviner med permanent fuktig mark där bonitet är 
hög påträffas många gånger flera andra hotade arter. Svampen är troligtvis något 
kalkgynnad och ofta finner man örtrika ljusluckor på lokalerna (ArtDatabanken, 
2008). 

 11



4. Barrskogssvampars biologi 

Blåtryffelns fruktkroppar är kortlivade, medan mycelet som finns i marken kan 
finnas kvar i flera decennier. Detta gör att svampen kan finnas kvar så länge 
värdträden kontinuerligt växer på lokalen. Då blåtryffeln bildar mykorrhiza 
med gran tillhör den gruppen svampar som har barrträd som värdträd (ArtDa-
tabanken, 2008). Mykorrhiza är en form av symbios mellan trädet och svampen. 
Svampens hyfer och trädets rötter växer samman till så kallade mykorrhizarötter. 
Trädet förser svampen med socker och svampen hjälper trädet att ta upp vatten 
och näringsämnen (Nitare, J. 2006:11. Rapport 5638). Mycelet på en växtlokal 
kan vara ihopkopplat med flera av de omgivande träden. På detta sett överle-
ver svampen om något av träden dör. Om miljön eller livsförutsättningarna inte 
förändras för svampen kan ett mycel i princip bli hur gammalt som helst. Svam-
parna och skogsbiotopen kan vara mycket äldre än de nuvarande träden (Nitare, 
J. 2006:27-28. Rapport 5606). De svampar som bildar mykorrhiza med barrträd 
är troligtvis mer sårbara för avbrott i trädkontinuiteten än arter som lever till-
sammans med lövträd. Barrträd som avverkas har inte samma förmåga att över-
leva och skjuta rot- eller stubbskott som många lövträd. Barrträdens rötter och 
mykorrhiza dör strax efter en avverkning, vilket gör att svampen försvinner från 
lokalen (Nitare, J. 2006:29. Rapport 5606).
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Om miljön inte förändras för svampen kan ett mycel bli 
mycket gammalt. I bakgrunden, i övre delen av bilden, 
syns hur nära träden har avverkats i ravinkanten. Hade 
träden fått stå kvar hade de fungerat som en skyddsridå 
mot solens och vindens uttorkande effekter.  
Bilden är från lokalen Trollberget. Foto: Johanna Bengtson. 



5. Resultat

Resultatet presenteras i datumordning. Samtliga lokalers läge framgår av figur 1. 
Fyndlokaler av blåtryffel representeras av ifyllda ringar.

Figur 1. Lokaler för inventering av blåtryffel 2008. 
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Läge: 13 km väster om Ockelbo
Koordinater: X:6753384 Y:1539153
Undersökningsdatum:080924
Utsökningsmetod: Höjdkurvor på karta
Lokalbeskrivning: Lokalen består av granskog i en djup ravin som är ca 300 m 
lång och som befinner sig mellan 120-180 m ö.h., sluttandes mot norr. Skogen är 
till stora delar likåldrig, där de flesta granarna borde vara närmare 100 år. Vissa 
områden är dock flerskiktade. I ravinens branta sluttningar bryter ett flertal käl-
lor fram. Mosstäcket är rikligt över hela ravinen med varierande tjocklek. Jord 
finns under mossan. Bäcken i ravinbotten är ca 1 m bred och håller troligtvis 
vatten året om. Skogen är avverkad på bägge sidor av ravinen. Död ved finns 
utspridd i ravinen, dock sparsamt.
Kommentar: Då blåtryffel påträffades i ravinen kommer kontakt tas med mark-
ägare och Skogsstyrelsen. Lokaler av denna typ är sällsynt i Gävleborgs län. 
Skötsel: Fri utveckling. Områdets naturvärden förväntas stiga i takt med att sko-
gen blir äldre. 
Återbesök: Nej 

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater
mycel

Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Jord Blockig-
het

M.ö.h.

1 2 X: 6753384 
Y: 1539153

<30% mossa 3-5 cm ja nej 165

Kommentar: 2 fruktkroppar av blåtryffel hittades på samma plats. Den största 
var 2 cm hög och tre cm bred, den mindre i en ärtas storlek. Växtplatsen var 4 
meter från bäcken, i sluttningen och 2 meter från närmaste gran, som uppskattas 
till cirka 100 år.
Skötselrekommendationer: Skogen är i dagsläget avverkad in till kanten på ravi-
nen. När skogen åter växer upp längs med ravinen bör det sparas en skyddsridå av 
träd, detta för att minska solinstrålningen och vindens uttorkande effekt på luftfuk-
tigheten i ravinen. 

1. Trollberget

Ravin vid Trollberget med branta sidor Bäck som är djupt nedskuren i ravinen

5.1 Undersökta lokaler
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2. Kölberget

Läge: Norr om Kölberget. 2,2 km sydöst om Sibo 
Koordinater: X: 6787151 Y:  1544569
Undersökningsdatum: 2008-10-08
Utsökningsmetod: Höjdkurvor på karta
Lokalbeskrivning: En ravin som är ca 600 m lång och befinner sig mellan 105-175 
m.ö.h., bäcken rinner nordöst, delvis djupt nedskuren i sluttningen. Den övre delen 
av ravinen domineras av lövblandad barrskog, björk, al, tall och gran, där granarna 
är ca 20-30 år. Bäcken är ca 50 cm bred. I den nedre delen av ravinen finns ett litet 
område där granskogen är ca 80 år. Mosstäcket blir här rikligare och jord finns under 
mossan. Dock planar ravinsidorna snabbt ut här och ravinmiljön försvinner.
Kommentar: Skogen i den övre delen av ravinen avverkades för 20-30 år och då 
försvann miljön där blåtryffeln kunde växa. I den nedre delen av ravinen finns granar 
runt 80 år. De granar som finns i direkt anslutning till bäcken kan vara intressant ur 
blåtryffelperspektiv. Troligtvis är lokalen ändå för öppen och kan inte hålla den rätta 
luftfuktighet som passar svampen. Ingen blåtryffel hittades vid besöket.
Återbesök: Nej

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Jord Blockig-
het

M ö.h.

X: 787151
Y: 1544569

30-70% mossa 3-10 cm ja nej 125

Kommentar: Tabellen ovan avser den nedre oavverkade delen av ravinen, då den 
var mest intressant. Om blåtryffel finns i ravinen kan den eventuellt finnas kvar här 
där granarna är äldre.
 

I den övre delen av ravinen är träden för 
unga för att passa blåtryffel

I den nedre delen finns en mindre 
sträcka av äldre träd
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3. Gammelfäbodarna/Brattdalsbäcken Östra ravinen

Läge: 9 km väster om Ockelbo
Koordinater: X:  6755182  Y: 1540927
Undersökningsdatum:2008-10-13
Utsökningsmetod: Tips om ravin från Peter Ståhl, Länsstyrelsen Gävleborg
Lokalbeskrivning: Ravinen är ca 600 m lång och den befinner sig mellan 130-
150 m ö.h., bäcken rinner mot norr. Lokalen har två raviner med varsin bäck. 
Dessa går ihop vid ravinens nedre del. Ravinen i väster är mindre och kortare än 
den i öster. Mosstäcket är rikligare och tjockare högre upp i den östliga ravinen. 
Här är även träden grövre och ca 100 år. I den nedre delen är granarna ca 80 år 
och mosstäcket är tunt. Bitvis är det bara barrförna under granarna. Jord finns 
under mossan i hela området. Bäcken är ca 2 m bred och håller troligtvis vatten 
året om. Längs med bäcken finns inslag av al. Vid ravinens kanter finns yngre 
skog. Sparsamt med död ved finns i området, främst från klenare träd.
Kommentar: Då blåtryffel påträffades i ravinen bör kontakt tas med markägare 
och Skogsstyrelsen. Området har en miljö som är sällsynt för länet.
Återbesök: Nej

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater 
mycel

Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockig-
het

M ö.h.

1 1 X: 755182
Y: 1540927

<30% mossa/
barrförna

1-2 cm nej 135

Kommentar: Fyndet bestod av ett tomt blåtryffel peridie ca 3 cm, som snabbt 
ändrade färg till blått då det grävdes fram, se bilaga 3. Växtplatsen var 4 m från 
bäcken i sluttning och 150 cm från närmsta gran som uppskattas till ca 60-80 år. 
Fynd av tomma peridie har även gjorts i Dalarna och Jämtland, (bild på peridiet 
se bilaga 2).
Skötselrekommendationer: Skogen är bitvis avverkad in till kanten av ravinen. 
Då skogen åter växt upp bör en skyddsridå av träd sparas för att minska solin-
strålningen och vindens uttorkande effekt på luftfuktigheten i ravinen. 

Blåtryffel hittades i områdetI ravinens övre del är mosstäcket rikligt
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4. Gammelfäbodarna/Brattdalsbäcken Västra ravinen

Läge: 9 km väster om Ockelbo
Koordinater: X: 6755064 Y:  1540867
Undersökningsdatum: 2008-10-14
Utsökningsmetod: Upptäcktes i samband med besöket vid den östra ravinen
Lokalbeskrivning: Ravinen är ca 300 m lång och den befinner sig mellan 130-
150 m ö.h. Bäcken rinner mot norr. Lokalen har två raviner med varsin bäck, 
vilka går ihop vid ravinens nedre del till en större bäck. Ravinen öster om denna 
är längre och djupare nedskuren i landskapet. Flerskiktad olikåldrig granskog 
där flertalet träd är >100. Bäcken är 50 cm bred. Mosstäcket är rikligt över hela 
ravinen med jord under.
Kommentar: Vid besöket hittades ingen blåtryffel. Då svampen hittades i den 
östra ravinen ca 30 m från denna ravin, samt att de båda ravinerna går ihop 
längre ner. Är det troligt att svampen även finns här då spridningsavståndet är 
kort mellan lokalerna.
Återbesök: Ja

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockighet M.ö.h.

X: 755064
Y: 1540867

<30% Mossa 3-5 cm nej 140

Skötselrekommendationer: En skyddsridå av träd bör sparas efter ravinkan-
terna, detta för att minska solinstrålningen och vindens uttorkande effekt på 
luftfuktigheten i ravinen.
 

Ravinen ser ut som en klassisk blåtryffellokal Återbesök kommer att göras till ravinen 2009
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5. Masungsdammen

Läge: 2,4 km sydväst om Åmot
Koordinater: X: 6759094Y:  1533302
Undersökningsdatum: 2008-10-14
Utsökningsmetod: Höjdkurvor på karta
Lokalbeskrivning: Bäck som rinner mot norr och slutar ut i södra delen av Ma-
sungsdammen. Innan den rinner ut i dammen har den formen av en mindre ravin 
som är ca 200 m lång och befinner sig mellan 175-200 m ö.h. Granen som växer 
längs med ravinen är ca 30 år, inslag av björk närmast vattnet. Bäcken är 1,5 m 
bred. Bitvis ett tunt lager mossa ca 1 cm tjockt med jord under, äldre träd saknas 
på lokalen.
Kommentar: Då lokalen var olämplig för blåtryffel på grund av för låg skoglig 
ålder lämnades den efter ett kortare besök på platsen. Ingen blåtryffel hittades 
vid besöket.
Återbesök: Nej

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater  Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockig-
het

M.ö.h.

X: 6759094
Y: 1533302

>70% mossa 1 cm nej 200

 

Skogen har för låg ålder för att passa 
blåtryffeln

Bäcken rinner norrut mot Masungsdammen.
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6. Hedsjöberget

Läge: 4,8 km sydväst om Åmot
Koordinater: X: 6758337 Y:  1531893
Undersökningsdatum: 2008-10-14
Utsökningsmetod: Höjdkurvor på karta
Lokalbeskrivning: Mindre bäck som rinner väster om Hedsjöberget och ut i 
Hedsjön. Bäcken är ca 900 m lång och sluttar mot norr, den befinner sig mellan 
225-275 m ö.h. Området består av en svagt sluttande dal där större delen av sko-
gen består av granar på ca 30 år. Terrängen är blockig och bäcken rinner långa 
sträckor under stenblocken. Där bäcken bryter fram mellan stenblocken bildas 
våta områden med partier av vitmossa. Rikligt med mossa ovanpå blocken, dock 
finns ingen jord under. 
Kommentar: Det intressantaste området som enligt kartan ska bestå av skog 
över 80 år var avverkat. Ingen blåtryffel hittades vid besöket.
Återbesök: Nej

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Mosstäcke Blockig-
het

M ö.h.

X: 6758337
Y: 1531893

>70% mossa 3-8 cm Ja 270

Där bäcken bryter fram bildas våta par-
tier av vitmossa

Bäcken rinner långa sträckor under 
stenblocken.
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7. Håvrahällan gammelgrav

Läge: 10 km nordväst om Färila
Koordinater: X:  6862572 Y:  1497882
Undersökningsdatum: 2008-10-28
Utsökningsmetod: Omnämnd i Värdefull natur i Gävleborg
Lokalbeskrivning: Den största av de 4 ravinerna som mynnar ut i Ljusnan be-
söktes då den även har en bäck i ravinbotten. Ravinen är ca 800 m och befinner 
sig mellan 170-190 m ö.h., sluttandes mot väster. Ravinen är djup med branta 
sluttningar, gran dominerar lokalen och en del björk växer vid bäcken. Skogen 
är olikåldrig och flerskiktad, de äldsta träden >100 år. Bäcken är 50 cm bred 
och 1 dm djup. Ett par källor bryter fram i ravinens branter och vitmossa växer 
närmast bäcken. Husmossa och björnmossa finns längre upp i ravinsidorna. 
Mosstäcket varierar i tjocklek från tunt till tjockt och är tjockast på sydöstra 
sidan. Jord och barrförna finns under mossan. Det finns även platser med enbart 
barrförna under granarna. Relativt gott om död ved i olika stadier finns i hela 
ravinen. 
Kommentar: Lokalen ser ut att vara idealisk för blåtryffel. Fler besök bör göras 
i området och då även i de tre övriga ravinerna som ligger norr om lokalen. 
Ingen blåtryffel hittades vid besöket.
Återbesök: Ja

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Block-
ighet

M.ö.h.

X: 862572
Y: 1497882

30-70% mossa/
barrförna

1-10 cm nej 180

Kommentar: Då lokalen är relativt stor finns det många olika naturtyper upp-
delade på mindre områden i ravinen, dessa kan hysa sällsynta arter. Speciellt 
mossorna bör undersökas.

Ravinen är djup med branta sluttningar En av källorna som bryter fram i slutt-
ningen.

 20



8. Flisberget, nord öst

Läge: 15,5 km väster om Hennan
Koordinater: X:  6880419 Y:  1489498
Undersökningsdatum: 2008-10-28
Utsökningsmetod: Höjdkurvor på karta 
Lokalbeskrivning: En mindre ravin ca 600 m lång och som befinner sig mellan 
410-460 m ö.h. En bäck rinner i botten av ravinen och är ca 50 cm bred. Sidorna på 
ravinen är flacka och breda vilket gör att den mer liknar en dalgång. Bägge sidor av 
ravinen är avverkade, dock finns det skog kvar på östra sidan av ravinens nordligaste 
del. Träden som finns kvar efter bäcken är relativt småväxta, men ändå klassade som 
80 år på GIS skiktet. Terrängen är blockig med 3-8 cm mossa på blocken. Ingen jord 
finns under mossan. Död ved, främst från yngre björkar, finns vid bäcken.
Kommentar: Lokalen känns ointressant ur blåtryffelperspektiv, speciellt då man av-
verkat skogen efter mer än halva ravinen, samt att den småblockiga terrängen är utan 
jordlager. Ingen blåtryffel hittades vid besöket.
Återbesök: Nej

Mycel Frukt-
kroppar

Koordina-
ter

Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockig-
het

M.ö.h.

X: 6880419
Y: 1489498

30-70% mossa 3-8 cm ja 425

 

Terrängen är blockig och ingen jord 
finns under mossan.
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9. Norrtjärnsbäcken

Läge: 2,7 km nord öst om Ramsjö
Koordinater: X:  6899189 Y:  1493314
Undersökningsdatum: 2008-10-29
Utsökningsmetod: Tips från Anders Delin, GÄBS.
Lokalbeskrivning: En ca 400 m lång ravin som befinner sig mellan 250-285 m ö.h., 
med en bäck som rinner åt väster. Bäcken är ca 1 m bred och blockig samt 2-3 dm 
djup. Ravinens nordvästra sida är brantast, flerskiktad och olikåldrig granskog >100 
år, björk finns främst efter bäcken, på sluttningen inslag av tall och asp. Lunglav 
hittades, samt äldre spår av brand i form av brandljud och brända stubbar. Ett mindre 
vattenfall finns halvvägs upp i ravinen i en skreva där 5-10 m höga lodytor reser sig. 
Död ved från björk och gran i olika stadier av nedbrytning finns över hela området. 
Terrängen är blockig och bitvis svår att gå i. Mossa växer rikligt på blocken med lite 
jord under. På den branta nordvästra sluttningen finns partier med barrförna och jord.
Kommentar: Området kan bitvis vara för blockigt för att passa blåtryffel. Men det 
finns ändå platser som bör besökas närmare i den nordvästra sluttningen. Då områ-
det ligger i en djup klyfta sker sannolikt snösmältningen långsamt på lokalen, vilket 
borde gynna flera fuktkrävande arter. Ingen blåtryffel hittades vid besöket.
Återbesök: Ja

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockig-
het

M.ö.h.

X: 899189
Y: 1493314

30-70% mossa 1-8 cm ja 275

 

Vy över den branta ravinskrevan Branta lodytor finns i området
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10. Ensjöbäcken

Läge: 12,5 km norr om Ramsjö
Koordinater: X:  6908736 Y:  1487599
Undersökningsdatum: 2008-10-29
Utsökningsmetod: Höjdkurvor på karta
Lokalbeskrivning: En 300 m lång sträcka av en skogsbäck med svagt sluttande 
ravinliknande sidor, som ligger mellan 380-400 m ö.h. Bäcken rinner åt söder. 
Skogen är olikåldrig och flerskiktad och domineras av granar där några av det 
äldsta borde vara närmare 100 år. Död ved främst från björk finns efter bäcken 
som är ca 1m bred och 2-3 dm djup. Terrängen är blockig både vid bäcken och 
vid dess sidor. Mosstäcket är rikligt på blocken med lager av äldre mossa under, 
men ingen jord.
Kommentar: För blockigt för blåtryffel, samt ingen jord under mossan. Ingen 
blåtryffel hittades.
Återbesök: Nej

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockig-
het

M ö.h.

X: 6908736
Y: 1487599

>70% mossa 3-10 cm ja 395

 

Terrängen är blockig, och ingen jord 
finns under mosstäcket
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11. Moasberget, Hockelmyrbäcken

Läge: 6,5 km väster om Ramsjö
Koordinater: X:  6897008 Y:  1486337
Undersökningsdatum: 2008-10-29
Utsökningsmetod: Höjdkurvor på karta
Lokalbeskrivning: En mindre ravin, ca 500 m lång, som befinner sig mellan 
270-305 m ö.h. Ravinen har flacka sidor och bäcken är 1-1,5 m bred, 2-3 dm 
djup och rinner norrut. Skogen domineras av gran som är olikåldrig och fler-
skiktad. Björk finns främst efter bäcken, tall dominerar skogen en bit upp på 
sluttningen. Spår av brand finns på gamla tallstubbar. Enstaka granar är upp-
skattningsvis 80-100 år, de flesta dock yngre. Lunglav hittades på lönn. Död ved, 
främst från klenare björk, finns vid bäcken. Terrängen är blockig med ett bitvis 
rikligt, 3-10 cm tjockt, mosstäcke med lager av äldre mossa under.
Kommentar: Lokalen är troligtvis för blockig för blåtryffel och det saknas jord 
under mosskiktet. Ingen blåtryffel hittade vid besöket.
Återbesök: Nej

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockig-
het

M.ö.h.

X: 6897008
Y: 1486337

30-
70%

mossa 3-10 ja 290

 

Död ved främst från klenare björk finns 
vid bäcken

Mosstäcket är bitvis rikligt på lokalen
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12. Trolltjärnsberget

Läge: 5,5 km sydväst om Ramsjö
Koordinater: X:  6894126 Y:  1486848 
Undersökningsdatum: 2008-10-29
Utsökningsmetod: Höjdkurvor på karta
Lokalbeskrivning: En 300 m lång sträcka av en skogsbäck som har svagt sluttande 
kanter. Lokalen som kunde vara intressant ligger mellan 375-410 m ö.h., där bäcken 
rinner åt nordväst och är ca 50 cm bred, och 1-2 dm djup. Området söder om bäcken 
är avverkat. Vid bäcken är marken nästan plan och ej ravinlik. Skogen består av få 
grova granar, flerskiktad och olikåldrig granskog med inslag av tall och björk. Lite 
död ved i området. Terrängen är blockig med ett tjockt mosskikt. Under mossan 
finns äldre lager av mossa, dock ingen jord. 
Kommentar: Ej lämplig för blåtryffel och ingen blåtryffel hittades vid tillfället.
Återbesök: Nej

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockighet M.ö.h.

X: 894126
Y: 1486848 

>70% mossa 7 cm ja 395

 

Vid bäcken är området nästan plant och 
ej ravinlikt
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13. Niadalen

Läge: 14 km väster om Hennan
Koordinater: X:  6879904 Y:  1491140
Undersökningsdatum: 2008-10-30
Utsökningsmetod: Höjdkurvor på karta
Lokalbeskrivning: En 700 m lång dalgång med svagt sluttande kanter som lig-
ger mellan 360-395 m ö.h. Bäcken i dalen är 1 m bred och ca 2-3 dm djup och 
bitvis djupt nedskuren mellan blocken. Marken vid bäcken är plan då dalkan-
terna befinner sig ca 20 m från bäcken. Relativt blockigt, med ett tunt mosstäcke 
som har jord under. Skogen domineras av granar >100 år och är till stora delar 
likåldrig med uppslag av yngre granar. Inslag av tall och asp finns i området. 
Nordöst om bäcken är skogen avverkad och avståndet mellan bäcken och kanten 
på det avverkade området varierar mellan 5-20 m. 
Kommentar: Området ser inte ut som övriga lokaler, främst för att dalens kanter 
befinner sig 20 m från bäcken. Ingen blåtryffel hittades.
Återbesök: Återbesök kan göras i mån av tid.

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockig-
het

M.ö.h.

X: 6879904
Y: 1491140

30-70% mossa 2 cm ja 375

 

Vissa äldre granar har kraftiga socklar Bitvis går den avverkade delen nära bäcken
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14. Tiadalen

Läge: 14 km väster om Hennan
Koordinater: X:  6880831 Y:  1491184 
Undersökningsdatum: 2008-10-30
Utsökningsmetod: Tips från Anders Delin, GÄBS.
Lokalbeskrivning: Dalgång med flacka sidor. Sträckan där sidorna är som 
brantast är ca 900 m. Området ligger mellan 400-450 m ö.h. Vid bäcken finns 
inga sluttande kanter som kan liknas vid en ravin. Bäcken är ca 1 m bred och 1-2 
dm djup. Skogen bör vara mellan 80-100 år, flerskiktad. Gran dominerar områ-
det men inslag av björk finns efter bäcken, död ved, främst av björk, finns efter 
bäcken. Terrängen är relativt blockig. Mosstäcket är ca 3 cm tjockt, med ett tunt 
lager jord under. 
Kommentar: Saknaden av branta ravinkanter gör att lokalen känns mindre bra 
för att passa blåtryffel. Ingen blåtryffel hittades vid besöket.
Återbesök: Nej

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockig-
het

M. ö.h.

X: 880831
Y: 1491184

30-70% mossa 3 cm ja 435

Flack och relativt blockig terräng närmast 
bäcken
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15. Finnsjön, Vackerbäcken

Läge: 4,5 km nordöst om Gammelsträng
Koordinater:X:  6859181 Y  1558023 
Undersökningsdatum:2008-10-30
Utsökningsmetod: Via Höjdkurvor på karta 
Lokalbeskrivning: En djup och bred ravin med branta sluttningar ca 700 m lång 
som ligger mellan 165-200 m ö.h. Ravinens östra sida har avverkats för ca 10 
år sen och här växer nu mindre granar och björksly. Närmast bäcken finns björk 
och asp. Bäcken i ravinen är ca 1,5 m bred och 1-2 dm djup och rinner åt sö-
der. Skogen på ravinens västra sluttning är flerskiktad och olikåldrig. Här växer 
främst gran, de äldsta ca 100 år, samt inslag av tall. Här finns tre mindre raviner 
i sluttningen. I den största av dessa tre bryter en källa fram, där vitmossa växer 
i fruktstråket som bildas av källan. Vid kanten av denna ravin finns äldre granar 
där det finns barrförna och ett 1-3 cm tjockt mosstäcke. Jord finns under mossan. 
Kommentar: Ravinens västra sluttning har förutsättningar att passa blåtryffel. 
Främst i den största av de tre mindre ravinerna där källvatten bryter fram. Ingen 
blåtryffel hittades vid besöket.
Återbesök: Ja

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fält-
skikt

Botten-
skikt

Moss-
täcke

Blockig-
het

M.ö.h.

X: 6859181
Y: 1558023

30-70% Mossa 1-3 cm nej 185

 

En av källorna som bryter fram i ravin-
sluttningen

Den största källan har gröpt ur en ravin-
dal i sluttningen
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6. Diskussion av resultat

Blåtryffeln är känd från strax över 50 platser i världen. I Sverige har vi 36 av 
dessa. Hur många lokaler som idag finns kvar utanför Sverige är svårt att upp-
skatta. Lokalerna i t.ex. Polen är förstörda och den bedöms som utgången. Flera 
av de äldre svenska fyndplatserna har idag avverkats. Då lokalerna inventerades 
i Hälsingland var inte tiden på året idealisk för att finna blåtryffel mellan 2008-
10-28 och 2008-10-30. Lokalerna kunde ändå bedömmas som intressanta eller 
inte. Några av dem kommer att besökas hösten 2009. Fynd av fruktkroppar har 
rapporterats in på Artportalen mellan 28 juni och 15 oktober mellan åren 1981-
2008, där flest fynd gjorts i slutet av augusti och september.

Fig 2. Artspekrum ur Artportalen, där turkosblå färg visar få observationer och 
medan mörkare avspeglar fler.

Lokal nr 1. 
Trollberget måste anses vara typexemplet på hur en fuktig ravinskog kan se ut. 
Bäcken är djup nedskuren i ravinen och slingrar sig fram genom skogen. I de 
branta ravinkanterna bryter flera källor fram. Troligtvis kommer inte många så-
dana lokaler att påträffas i den fortsatta inventeringen. För att få lokalen optimal 
för blåtryffel bör skogen när den åter växer upp sparas närmast ravinkanten. 
Denna skogridå kommer då att skydda mot solens och vindens uttorkande effekt. 
På så sätt kommer luftfuktigheten att bli högre och stanna kvar i ravinen. Loka-
len kommer med sannolikhet att bli bättre för blåtryffeln och andra fuktighets-
krävande arter. En inventering av mossor borde utföras i ravinen. Området i och 
närmast ravinen bör sedan lämnas åt fri utveckling. Kontakt kommer att tas med 
markägaren för vidare diskussion. 
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Lokalerna nr 3 och nr 4. 
Gammelfäbodarna/Brattdalsbäcken. Östra ravinen och västra ravinen är skydds-
värda objekt. Här är området närmast bäcken mer plant än vid Trollberget. 
Ravinen är på så sett bredare, men kanterna minst lika branta. Även här bör en 
skyddande skogszon närmast ravinen tillåtas växa upp för att på ett bättre sett 
behålla luftfuktigheten på lokalen. Blåtryffel bör eftersökas i den västra ravinen 
så att det är klarlagt att svampen finns i de bägge. Kontakt kommer att tas med 
markägaren för diskussion.

Lokal nr 7. 
Håvrahällan gammelgrav kommer att besökas igen. Här löper fyra raviner i olika 
storlekar ut i Ljusnan. På grund av tidsbrist kunde bara en av de fyra ravinerna 
besökas. Då valdes den största ravinen som är den enda av de fyra med en bäck. 
Ingen blåtryffel hittades men lokalen syntes vara idealisk för att den skulle 
kunna växa där. Ravinen har både äldre och yngre granar, relativt gott om mark-
bunden död ved i olika nedbrytningsstadier, ett fuktigt klimat och ett välutveck-
lat barr- och mosstäcke. Flera källor bryter fram i ravinkanterna och gör sidorna 
extra fuktiga. Lokalen kommer att besökas igen och då kommer även de tre 
övriga mindre ravinerna att inventeras. En inventering av mossor borde utföras i 
ravinen.

Lokal nr 9. 
Norrtjärnsbäcken. Ravinklyftan nordöst om Ramsjö är på flera sett speciell. Den 
är så pass djup att snösmältningen borde ske långsammare här än i det övriga 
området. Fukten från snösmältning samt från bäcken och det lilla vattenfallet 
borde gynna många fuktkrävande arter. De höga lodytorna vid ravinskrevan gör 
så att delar av lokalen ligger i konstant skugga. Lokalen är också relativt stor 
och detta gör att det går att finna många olika små miljöer i området, något som 

Lokalen vid Trollberget visar tydligt hur en ravingranskog 
med hög fuktighet ser ut. Foto: Johanna Bengtson
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borde passa flera arter. Ravinen är mycket blockig på sina ställen men det finns 
ändå mindre partier som kan vara lämpliga för blåtryffel. Lokalen är intressant 
och kommer att besökas igen.

Lokal nr 15. 
Finnsjön,Vackerbäcken. Ena ravinsluttningen är här avverkad och är ointressant 
för vidare blåtryffelinventering. Den västra ravinsidan som ännu har skog verkar 
vara lämplig för blåtryffel och kommer ett återbesökas. Speciellt de tre mindre 
ravinerna som bildats i ravinsluttningen kan vara lämpliga för blåtryffeln. Sär-
skilt den mindre ravinen som det bryter fram en källa i verkar lovande. Önskvärt 
vore att skogen åter fick växa upp och vara kvar på den avverkade östra ravin-
sluttningen. Detta var den största av alla raviner som besöktes och den måste ha 
varit en väldigt speciell miljö innan skogen avverkades.

Årets inventering av blåtryffel visar att denna hotade art finns i länet. Detta leder 
till att fler lokaler måste undersökas samt att ett mer försiktigt skogsbruk måste 
till i, och i närheten av, biotoper som liknar ravingranskogar med hög fuktighet. 
Då blåtryffeln bara kan kolonisera relativt små lokaler kommer det inte att röra 
sig om stora områden som ska undantas från skogsbruk. Storleken på området 
som behöver skyddas kommer att variera mellan de olika lokalerna, samt även 
lämplig skyddsform måste diskuteras utifrån olika fall. 

Blåtryffelns växtmiljö är lätt att känna igen. Den finns med stor sannolikhet 
enbart kvar på få platser i länet. Äldre granskogsområden med hög bonitet har 
sedan länge varit avverkningsmogna, och är eftertraktade slutavverkningsob-
jekt. Därför är det viktigt att försöka hitta de små områden som kan fungera 
som växtmiljö för svampen. Dels för att skydda lokaler där den redan finns men 
även för att den ska kunna ta nya lokaler i anspråk. Modern teknik har medfört 
att områden som tidigare enbart sporadiskt sågades i, på grund av deras svårtill-
gänglighet, numera kan avverkas på samma sätt som den övriga skogen. Skogar 
med lång kontinuitet har på så vis blivit en bristvara i länets skogar. Det går att 
kombinera bevarandet av blåtryffel i länet och modernt skogsbruk om man med 
försiktighet sparar lämpliga miljöer. Positivt är att vi än idag har områden och 
biotoper som vittnar om lång skoglig kontinuitet, och att arter som kräver denna 
livsmiljö fortfarande finns kvar i länet.
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Bilaga 2

Bilderna är på fyndet av det tomma blåtryffelperidiet vid Gammelfäbodarna/
Brattdalsbäcken.  

Peridiet strax efter att det grävts fram kl. 14:19 Kl. 14:21

Kl. 14:35 Kl. 15.33

Växtplatsen för blåtryffel vid Trollberget Växtplatsen för blåtryffel vid 
Gammelfäbodarna/ Brattdalsbäcken
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Bilaga 3

Blåtryffel inv 2008 Datum Inventerare

Lokalnamn Kod
Foto nr:

Y Y Y Y
X X X X

Ank tid NB NVO BS  NR etc
Avg tid

Åtgärdsbehov, inom 10-20 år Bete Bränning
Uthuggning av trädslag Fri utveckling

Annan åtgärd

Art Koordinat X Y
Antal fruktkroppar Antal mycel Diam, ringform

Längd (sträng)

Skogstyp Tallskog >70% tall Granskog >70% gran

Barrblandskog Inget når 70% Lövblandad barrskog, 30% löv

Triviallövskog >70% triv.löv Annat

Beståndsålder (år) 0-50 51-100 100-150 151-200 200+

Äldsta träd

Trädslagsfördelning (vol. i tiondelar+övriga träd<1/10)
(volym%, uppskattad grovlek)

Ålder närmsta träd

Ex. på kärlväxter

Rörligt markvatten Saknas Kortare perioder Längre perioder

Vegetationsbeskrivning (inom 2 m radie från växtplats)
Bottenskikt domineras av Lav Mossa Barrförna

Täckning av fältskikt
Saknas/tunt<30% Medel 30-70% Tät >70%

Ekologisk markstörning/hävd Ingen synlig Trampad stig
Skogsbete Körspår

Brand Övr. markstörning

Mosskikt tjocklek T.ex.

Kommentar

Nord koordinat Öst koordinat Syd koordinat V koord

Skydd /klassning

Beståndskaraktär inom 20 m radie från växtplatsen
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