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Sammanfattning
Bombmurkla (Sarcosoma globosum) klassas som sårbar (VU) i den nationella röd-
listan. Den omfattas av ett åtgärdsprogram framtaget av Naturvårdsverket och som 
pågick mellan 2010–2014. Inom ramen för detta åtgärdsprogram har arten invente-
rats och övervakats av Länsstyrelsen Gävleborg i Gävleborgs län. 

Bombmurkla är en skålsvamp med fruktkroppar som är chokladbruna med en matt 
och sammetslik luden utsida, cirka 5–10 cm breda, unga exemplar är klotrunda. På 
fruktkroppens ovansida finns en skålformig, svartbrun, glänsande disk där det fertila 
skiktet med sporer bildas. Fruktkropparna är fyllda med en gråvit och geléartad 
vätska. Denna vätska används som en vattenreservoar mot uttorkning då svampen 
utvecklas mycket långsamt till ett moget stadium. Fruktkropparna påträffas direkt 
efter snösmältningen under våren, april-maj. Svampen utnyttjar vattnet från snö-
smältningen för sin tillväxt, fruktkroppen börjar bildas under snön.

Bombmurklan påträffas i näringsrika granskogar där gran förekommit kontinuerligt 
under lång tid. Sverige är idag det land som har flest kända växtplatser och lokaler 
med bombmurkla i världen. Bombmurklan beräknas ha minskat med över 30% i lan-
det över de senaste 50 åren, huvudsakligen på grund av slutavverkning av äldre sko-
gar. Under de senaste 20 åren har svampen eftersöks noggrant och detta har bidragit 
till att idag känner man till ett stort antal lokaler. Då man skrev åtgärdsprogrammet 
beräknade man att det fanns drygt 200 kända och aktuella lokaler i Sverige. Bomb-
murklan är den svamp som blivit skyddad med flest naturreservat och biotopskydds-
områden. Ändå är de flesta lokalerna idag oskyddade och dessa hotas fortfarande 
av skogsavverkning eller exploatering. På många av dessa platser har skogen nått 
stadiet för slutavverkning och riskeras att försvinna. Svampen verkar inte överleva 
en slutavverkning och återfynd i den nyanlagda och uppväxande skogen förekom-
mer normalt inte. 

Kunskapen om Gävleborgs läns lokaler med bombmurkla har främst varit koncentre-
rat till Mellanljusnan. Här har flera lokaler och växtplatser inrapporterats. Tyvärr har 
flera av de äldre lägesanvisningarna varit otillräckliga för att peka ut växtplatserna, 
detta kan försvåra arbetet med att skydda lokalerna. Ett av inventeringens mål var 
att få noggrannare lägesanvisningar på växtplatserna. Vidare var målet att de äldre 
lokalerna i Bollnäs och Ovanåkers kommun skulle beskrivas, samt att se över om 
dessa fanns kvar. Inventeringen visade att bombmurklan finns kvar på samtliga sen 
tidigare kända lokaler i länet. 2016 hittades en ny lokal i Hudiksvalls kommun.



Summary
The Witches cauldron, or Charred-pancake cup (Sarcosoma globosum) is a 
fungus listed as vulnerable (VU) in the Swedish national red list. It was included 
in an Action program (2010-2014) developed by the Swedish Environmental 
Protection Agency. Within the Action program the fungus was inventoried and 
monitored by County Administrative Board in Gävleborg. 

Witches cauldron belongs to the order Pezizales and has a chocolate brown frui-
ting body with a dull, velvet-like downy structure on the outside. The fruiting 
body is about 5-10 cm and fresh specimens have a spherical shape. The top part 
has a bowl shaped, black to dark brown, shining disk where the fertile layer with 
spores are formed. The fruit bodies are filled with a grey white, gel like liquid 
which is used as a water reservoir, which prevents dehydration during the very 
slow process towards a fertile fungus. The fungus uses water from the snowmelt 
for its growth and the fruit bodies can be found directly after snowmelt in the 
spring, April to May. 

The fungus is found in nutrient rich spruce stands where spruce have existed 
continuously for a long time. Sweden has the most known localities of Witches 
cauldron. However, it has declined by 30% in Sweden during the past 50 years, 
mainly due to clear cutting of the forest. For the past 20 years Witches cauldron 
has been extensively searched for which has contributed to a great number of 
new localities. When the Action program was written about 200 localities were 
known in Sweden. The Witches cauldron is the most protected fungus with the 
highest number of nature reserves and biotope protection areas. Yet, most of 
the known localities remain unprotected and since most of these localities have 
mature forests ready for harvest they are threatened by deforestation or exploita-
tion. The fungus does not seem to survive clear cutting of the forest and findings 
in young forest are very rare. 

Knowledge about the localities of Witches cauldron in the County of Gävleborg 
have mostly been concentrated to Mellanljusnan where several findings have 
been reported. Unfortunately, several of the old localities are poorly described 
making them difficult to locate, which has hindered the work to protect these 
areas. One of the aims of the Action program was to get more precise descrip-
tions of the localities where the fungus grows. Another goal was to more preci-
sely describe the old localities in Bollnäs and Ovanåker Municipalities, to see 
if these still have populations of Witches cauldron. The results showed that all 
previously known localities still have Witches cauldron and in 2016 a new loca-
lity was found in Hudiksvalls Municipality. 
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Localities with Witches cauldron
Fyndlokaler med bombmurkla 
Positions of the localities can be seen on the map. Localities with Witches cauldron 
is represented by filled circles with numbers. 1: Mellanljusnan, 2: Galtryggen, 
3: Undersvik och 4: Bässeravinen.
Lokalernas läge framgår av kartan. Fyndlokaler med bombmurkla representeras av 
ifyllda ringar med nummer. 1: Mellanljusnan, 2: Galtryggen, 3: Undersvik och 
4: Bässeravinen.

Figur 1. Inventerade fyndplatser av bombmurkla i Gävleborgs län. 
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1. Inledning och syfte
Bombmurklan, (Sarcosoma globosum) är en rödlistad svamp och klassad som 
Sårbar, VU i rödlistan (ArtDatabanken 2015:54), svampen omfattas också av 
ett nationellt åtgärdsprogram. Denna inventering är gjord inom ramen för detta 
åtgärdsprogram. I Gävleborgs län är bombmurklan främst känd från Håvra vid 
Mellanljusnan i Ljusdals kommun. Det har även funnits äldre uppgifter om två 
ytterligare platser i länet, vid Voxnabruk i Ovanåkers kommun och vid Un-
dersvik i Bollnäs kommun. Då ingen övrig information gick att hitta om dessa 
lokaler ansågs det viktigt att besöka lokalerna för att se om arten fanns kvar. På 
lokaler där det har påträffats fynd av svampen under inventeringen kommer kon-
takt att tas med markägaren. Skogsstyrelsen och deras lokala kontor i länet har 
fått tillgång till koordinater för varje växtplats. Alla fynd och fynduppgifter re-
dovisas på Artportalen. Sex områden i länet har valts ut för fortsatt övervakning 
och uppföljning. I dessa har fruktkroppar räknats under sju år, läs mer i kapitel 6 
sidan 41 om övervakning 

Inventeringens syfte var:
• Att fastställa vilka lokaler som finns kvar i länet.
• Att öka kunskapsläget om spridningen av svampen inom landet.
• Att ge underlag för identifiering av särskilt skyddsvärda lokaler och bio- 
 toper.
• Att öka kunskapen om skyddsvärda arter och skogsmiljöer i länet.
• Att ge underlag för en ökad kunskap om hotbilden mot svampen och dess  
 växtmiljö.
• Att med ovanstående kunskapsöversikt ge skötselrekommendationer för  
 artens fortlevnad i länet.

Inventeringen utfördes av Göran Vesslén, Länsstyrelsen Gävleborg, tillsam-
mans med Johanna Bengtson och Jan Magnusson praktikanter. Tack till Sven-
Erik Färlin från Håvra som bistod med värdefulla upplysningar om växtplatser 
invid Mellanljusnan. Stefan Olander bistod med värdefull information och nya 
fyndplatsuppgifter vid Galtryggen. Magnus Andersson hittade lokalen vid Bäs-
seravien. Peter Ståhl vid Länsstyrelsen Gävleborg deltog i inventeringen vid 
Galtryggen. Gunnar Ottosson privat markägare har deltagit vid övervakning och 
inventering på sina marker vid Mellanljusnan. Tomas Troschke, Mattias Halvars-
son och Hanna Kovac vid Länsstyrelsen Gävleborg har deltagit vid övervakning 
och inventering på olika lokaler. Även tack till Peter Mathisen och Anna-Carin 
Lundqvist vid Länsstyrelsen Gävleborg.

2. Metod 
Området Mellanljusnan har sedan tidigt 1990-tal besökts av många naturintres-
serade i syfte att få se bombmurkla. Flera inventeringar har utförts i området, 
dock verkar inte alla fynden lagts in på Artportalen eller ha inrapporterats till 
ArtDatabanken. Vidare så är flera av fynden på Artportalen gjorda innan det blev 
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vanligt med GPS för att få exakta lägesanvisningar. Via Sven-Erik Färlin inhäm-
tades information om flera av de äldre växtplatserna som besöktes och mättes in 
mer noggrant med GPS. Även närliggande, tidigare okända områden med bomb-
murkla påträffades invid de redan kända lokalerna. I Länsstyrelsens redovisning 
av värdefulla naturvårdsobjekt ”Värdefull natur i Gävleborg” hittades informa-
tion om bombmurkla på lokalen vid Undersvik. Information om lokalen vid 
Galtryggen Voxnabruk kom från Artdatabankens GIS-skikt om rödlistade arter i 
länet.

2.1 Metod i fält
För att påvisa att bombmurkla finns på en lokal är metodiken i fält inriktad på att 
söka efter förekomst, kvalitativ metod. Metoden är inriktad på att påvisa even-
tuella förekomster av en viss art i en biotop. Granar och växtmiljöer på lokalen 
som såg ut att kunna vara lämpliga för bombmurkla uppsöktes. Sedan söktes om-
givningen av efter svampens fruktkroppar.Växtplatserna varierade och svampar-
na kunde sitta på eller intill sockeln på en gran, eller växa en bit ut från den. På 
vissa växtplatser växte enbart enstaka exemplar, på andra kunde man se en mer 
typisk svampring med flera fruktkroppar i ringformation runt granen. Om det 
på lokalen fanns ett kraftigt mosstäcke smälte bombmurklan förvånansvärt bra 
in i vegetationen. På sådana platser fick man leta efter svampens svarta ”öga” i 
mossan. Att uppskatta antalet mycel då växtplatserna ligger nära varandra är en 
mycket svår bedömning då man inte med säkerhet kan veta att det inte är frukt-
kroppar från ett och samma mycel. För att åtminstone kunna göra en uppskatt-
ning användes ögonmått med ca 10 m som ett gränsmått. Hittades fruktkroppar 
längre än 10 m ifrån varandra gjordes bedömningen att de kunde vara olika 
mycel, och räknades som två olika. Hur kraftigt fältskiktet var på varje växtplats 
bedömdes i tre kategorier, saknas eller tunt = mindre än 30 procent (<30 %), 
medel = 31 till 70 procent (31-70 %), samt tät = 71-100 procent (>71-100 %). 
Även andelen mossa och synlig barrförna dvs barrmatta inom 2 meter runt växt-
platsen uppskattades i procent. Närmaste större grans ålder uppskattades dels 
genom att räkna grenvarv dels genom att se på den övriga skogen runt växtplat-
sen, en inte helt exakt metod. Idealet hade varit att använda en tillväxtborr och 
åldersbestämma varje träds ålder med att räkna årsringar i borrkärnan. Då det 
rörde sig om ett stort antal växtplatser kändes detta orealistiskt och som onödig 
åverkan på skogen. I stället borrades ett träd i varje bestånd (oftast en gran men i 
vissa fall även en tall) för att ändå uppskatta trädbeståndens ålder. Alla fyndplat-
ser av mycel redovisas med koordinatsystemet SWEREFF 99 TM. 
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3. Artfakta om bombmurkla 
(Sarcosoma globosum)
3.1 Utseende
Bombmurklan klassas som sårbar (VU) i den nationella rödlistan (ArtDatabanken 
2015:54). Den är en av fem svampar i Sverige som är nationellt fridlyst enligt 8 § 
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Detta medför att det är förbjudet att plocka, 
gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av svampen (Nitare, J. 
2010:22). Bombmurklan är en skålsvamp och dess fruktkroppar är chokladbruna 
med en matt och sammetslik luden utsida, cirka 5-10 cm breda, unga exemplar är 
klotrunda och utspända. På fruktkroppens ovansida finns en skålformig, svartbrun, 
glänsande disk med det fertila skiktet (hymeniet) där sporerna bildas. Disken utvid-
gas successivt alltefter som svampen mognar och sjunker ihop, blir skrynklig och 
uttorkad. Fruktkropparna är fyllda med en gråvit och geléartad vätska. Denna vätska 
används som en vattenreservoar mot uttorkning då svampen utvecklas mycket 
långsamt till ett moget stadium (Nitare, J. 2010:11). På grund av vätskan i fruktkrop-
pen känns svampen förvånansvärt tung då man håller den (Ryman, S. & Holmåsen, 
I. 1984:634). Svampen kan hittas i eller på barrförna, eller nedsänkt i mossan. Den 
är endast löst ansatt med hyfsträngen som är tunn och trådlik, detta gör att den lätt 
lossnar från strängen (Nitare, J. 2010:11).

Fruktkropp av bombmurkla, lokal Färila Hovra.

10



11

3.2 Ekologi och växtmiljö 
Fruktkropparna påträffas direkt efter snösmältningen under våren och med en topp i 
april-maj (Nitare, J. 2010:11). Svampen utnyttjar vattnet från snösmältningen för sin 
tillväxt och fruktkroppen börjar sin tillväxt under snön (ArtDatabanken, 2018). En-
staka år har man påträffat fruktkroppar efter långa perioder av regn från oktober till 
december. Bombmurklans morfologi visar på en anpassning för att tåla långa perio-
der av torka då fruktkroppen är fylld av vätska. Detta skydd behövs då en normal vår 
och försommar efter snösmältningen är en torr och nederbördsfattig period (Nitare, 
J. 2010:11). Svampen bygger upp sitt inre vätskeförråd vid snösmältningen och regn 
som den sen utnyttjar under sin mycket långsamma utveckling till mognad som kan 
ta 2-3 månader. Vid full mognad har den sporalstrande mörka disken utvidgats och 
den vätskefyllda kroppen skrumpnat ihop. Normalt hinner aldrig murklan uppnå 
detta slutstadium utan torkar ut för tidigt, detta bidrar till svampens nedsatta och låga 
spridningsförmåga. En uttorkad fruktkropp kan inte kompensera förlusten av vätska 
vid senare regn utan den är förstörd (Nitare, J. 2010:11-12). Svampen sprids i luften 
med sporer som skjuts ut från den fertila skålformiga disken. Bombmurklan påträf-
fas i näringsrika granskogar där gran förekommit kontinuerligt under lång tid. Dessa 
områden är många gånger mossdominerande och risfattiga med inslag av olika 
näringskrävande växter såsom harsyra, blåsippa, vispstarr eller smultron. Ofta har 
marken ett visst inslag av kalk eller andra näringsrika bergarter (basiska mineraler). 
I norra delarna av landet är växtplatserna ofta sandiga/moiga sedimentmarker och 
strandvallar längs åar eller älvar. Ofta ligger dessa platser på områden som får eller 
tidigare fått näringstillskott under vårfloden. Lokalerna är ändå relativt torra och 
har äldre och uttunnade mossmattor samt välbildade barrmattor under gamla granar 
(Nitare, J. 2010:13). Skogar med ett alltför tjockt mosstäcke eller tät risvegetation 
missgynnar svampen (Aronsson, G. 2007:4). I produktionsskogar av frisk blåbärstyp 
med snabbvuxna tjocka mossmattor förekommer normalt inte bombmurklan. Äldre 
tiders skogsbete med måttligt tramp som skapade fasta och låga mossmattor var 
mycket mer gynnsamma för svampen (Nitare, J. 2010:15).

Fruktkropp i ett tjockt mosstäcke.
Lokal Galtryggen Voxnabruk.

Fruktkroppar på barrmatta under gran.
Lokal Stortallen, Håvra Mellanljusnan.



3.3 Total utbredning 
Samtliga lokaler för bombmurklans världsutbredning ligger inom den boreala 
gränsen för norra halvklotets granskogar där det förekommer ett utpräglat vinter-
klimat. I Nordamerika hittas bombmurklan främst runt de stora sjöarna i nordöst. 
Svampen är heller inte känd från granskogar i Asien utan samtliga resterande 
fynd ligger väster om Uralbergen i den europeiska delen av granens utbrednings-
område. Flera fynduppgifter från Centraleuropa är av mycket gammalt datum 
och svampen räknas som försvunnen på de flesta lokalerna (Nitare, J. 2010:18–
19). I alla Europeiska länder där bombmurklan är funnen är den rödlistad. I fem 
europeiska länder där den tidigare funnits räknas den numera som försvunnen. 
Den har dock blivit återfunnen i Lettland där den länge ansågs vara borta (Ni-
tare, J. 2010:21). Sverige är idag det land som har flest kända växtplatser och 
lokaler med bombmurkla i världen. Detta medför att Sverige har ett stort ansvar 
internationellt för att skydda svampen och dess växtplatser (Nitare, J. 2010:21-
22).

3.4 Utbredning i Sverige
Bombmurklan är känd från Småland till Norrbotten. Flest fynd finns rapportera-
de från Mälarlandskapen (ArtDatabanken, 2018). Lokalerna ligger inom gränsen 
för granens naturliga utbredningsgräns där granskog funnits i minst tusen år. 
Då bombmurklan inte påträffas i de flesta granskogar eller granskogsmiljöer är 
det troligt att flera ekologiska faktorer spelar in för att den ska kunna existera. 
Svampen har en östlig utbredning i landet och en trolig orsak till detta är att 
östra Sverige har ett torrare klimat än västra Sverige, i växtgeografiska sam-
manhang benämns detta som ”kontinental” utbredning. De flesta växtplatserna 
påträffas på sandiga-moiga sediment. I norra Sverige ligger nästan alla kända 
lokaler ut efter ett vattendrag så som en älv, å och bäck. I de södra och de mel-
lersta delarna av landet finns lokalerna på sandiga åsar eller sandiga svallande 
moränmarker (Nitare, J. 2010:20). Oftast är även lokalerna näringsrika med ett 
visst inslag av kalk eller andra näringsrika bergarter (basiska mineraler), (Nitare, 
J. 2000:373).

3.5 Utveckling och status i Sverige
Bombmurklan är i Sverige en känd och väl eftersökt svamp. Man beräknar att 
det idag finns mellan 130-200 kända och aktuella lokaler i landet. Det totala 
antalet lokaler beräknas inte vara över 400. Under de senaste 50 åren bedöms 
antalet lokaler ha minskat med 30 % och minskningen bedöms fortgå (ArtData-
banken, 2018), (Nitare, J. 2010:27). Det finns ingen annan sällsynt och rödlistad 
svamp som framträtt i media lika ofta som bombmurklan. Den har omnämnts i 
flera lokala tidningar i landet, figurerat på mjölkförpackningar och bingolotter 
och man har även bakat speciella bombmurklebakelser. Svampen har därmed 
fått ett viktigt värde och blivit något av en ambassadör för hotade svampar i 
skogen. Svampen har på grund av sitt märkliga utseende blivit välkänd och man 
har intresserat sig för den under lång tid historiskt. Detta gör det möjligt att följa 
utvecklingen i landet på de äldre kända lokalerna. Idag ser man att de flesta av 
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de äldre lokalerna försvunnit på grund av skogsbruket. Under de senaste 20 åren 
har svampen eftersöks noggrant och detta har bidragit till att idag känner man 
till ett stort antal lokaler. Det finns heller ingen annan svamp som blivit skyd-
dad med så många naturreservat eller biotopskyddsområden. Ändå är de flesta 
lokalerna idag oskyddade och dessa hotas fortfarande av skogsavverkning eller 
exploatering (Nitare, J. 2010:17).

3.6 Hot 
På många av dessa platser med lång kontinuitet av äldre granskog har skogen 
nått stadiet för slutavverkning och riskerar att försvinna. Svampen verkar inte 
överleva en slutavverkning och återfynd i den nyanlagda och uppväxande sko-
gen förekommer normalt inte (Nitare, J. 2010:17). För att bombmurklan med 
säkerhet ska kunna vara livskraftig på längre sikt på en lokal krävs att skogen 
är grandominerad. Andel gran ska vara så stor som möjligt och helst ligga på 
väldränerad mark. Denna typ av granmiljö är ovanlig då de flesta väldränerade 
områden på rullstensåsar, moränryggar och moränbackar med sand och grus 
domineras av tall eller är en blandskog av tall och gran. Största hotet är att dessa 
bestånd slutavverkas och ersätts med tall eller att det sker en gallring och ut-
huggning av granar på lokalen för att gynna tallen. Även områden som lämnas 
orörda kan på sikt missgynna svampen då ett tätare fältskikt eller tjockare moss-
täcke kan uppstå. Områden som lämnas för fri utveckling utan markstörning 
får ofta ett svällande och ett tjockare mosstäcke. Även lövträd som växer upp i 
de ljusbrunnar som uppstår då en gran dör kan på sikt missgynna svampen då 
trädslagsfördelningen ändras i lokalen. Även en slutavverkning intill växtplatsen 
kan skapa förändringar i markskiktet då ett ökat ljusinsläpp förändrar klimatet på 
lokalen (Aronsson, G. 2007:10-11). Nyavverkningar som angränsar till lokaler 
kan öka genomblåsningen vilket leder till att bombmurklan torkar ut för snabbt. 
Vattenkraftutbyggnaden har medfört förändringar i vattenreglering för lokaler 
invid vattendrag. Naturliga vattenståndsförändringar inträffar sällan och områ-
den med strand- och svämskogar torrläggs eller utsätts för långvarig översväm-
ning. Denna onaturliga vattenståndsfluktuation påverkar miljön på lokalerna och 
troligtvis har många lokaler invid älvar och åar försvunnit utan vi haft kännedom 
om dessa. Bristen på den tidigare och över stora delar av landet vanliga betespå-
verkade skogen med luckor av så kallade bondeskogskaraktär har även bidragit 
till den kraftiga minskningen i landet. Betesdjurens måttliga tramp skapade fasta 
och tunna mossmattor. Dessa var mycket mer gynnsamma för svampen, idag 
hotas och försämras lokaler i takt med igenväxningen av mossor och ris (Nitare, 
J. 2010:17-18).

3.7 Indikatorvärde som signalart 
Bombmurklan signalerar på en mycket specifik och hotad granmiljö, granskog på 
näringsrik sandjord. I landets norra delar förekommer den främst på äldre strandval-
lar och andra sandiga-moiga sediment vid vattendrag. Då den inte tål några avverk-
ningar eller kraftiga gallringar visar den på ett granekosystem med långvarig och 
obruten trädkontinuitet. Den växer vanligtvis invid äldre träd där barrförna lagrats 
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under lång tid. Marken har inslag av kalk eller andra näringsrika bergarter (basiska 
mineraler), (Nitare, J. 2000:373). Att använda antalet fruktkroppar mellan olika 
lokaler som jämförelse vid prioritering mellan olika skyddsobjekt är inte tillförlitligt. 
Svampen skjuter bara fruktkroppar vid gynnsamma år och då de lokala förhållan-
dena varit goda. Detta medför att man på en och samma lokal kan hitta hundratals 
fruktkroppar ett visst år, men året efter kan det vara få eller inga alls. Om det på 
lokalen finns flera växtplatser utspridda över ett större område vet man att arten 
är etablerad. Men en lokal med bara en fruktkropp under ett visst år kan vara lika 
skyddsvärd som en lokal med hundra fruktkroppar då fruktkroppsfrekvensen varie-
rar mellan olika år.

4. Bombmurklans biologi i barrskogen
Tidigare ansåg man att bombmurklan var en saprofyt (en förnasvamp) på granbarr. 
(saprofyter, nedbrytare, -organismer som lever på förmultnade växtdelar). Veten-
skapligt har detta aldrig fastställts, utan antagandet bygger på att man ofta ser svam-
pen växa på barrmattor. Ny forskning har visat att flera skålsvampar som tidigare 
räknades som saprofyter nu måste beskrivas som mykorrhizasvampar. Det kan 
därför inte uteslutas att man tidigare även misstagit sig på bombmurklan och räknat 
in den i fel grupp. Detta borde undersökas mer noggrant genom odlingsexperiment. 
Andra skäl som talar för att svampen inte är saprofyt är att många växtplatser är i 
mossmattor som är relativt fattiga på barrförna, samt att den saknar tydligt mycelfil-
ter i marken. Att svampen är så specialiserad och strängt knuten till granskogar inom 
granens naturliga utbredningsområde är också anmärkningsvärt i jämförelse med 
andra förnasvampar. Sådana svampar är i regel lättspridda och kan påträffas i relativt 
triviala bestånd där lämpliga förnamattor har bildats, även i planterade bestånd. Då 
man utformar skötselåtgärder och åtgärdsplaner för bombmurklan på en lokal kan de 
påverkas av huruvida det är en mykorrhizasvamp eller ej (Nitare, J. 2010:16).

Bombmurkla i 
granskog invid 
100 årig gran. 
Lokal Håvra 
och vågen.



4.1 Mykorrhizasvampars biologi i barrskog
Svamparnas 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. Olika svamparter har olika trädslag 
som värdträd. Många skogslevande svampar bildar enbart mykorrhiza med gran. 
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 närings-
ämnen (Nitare, J. 2006:11-12. Rapport 5638). Mycelet på en växtlokal kan vara 
ihopkopplat med flera av de omgivande träden. På detta sett överlever svampen 
även om något av träden dör. Om miljön eller livsförutsättningarna inte föränd-
ras för svampen kan ett mycel i princip bli hur gammalt som helst. Svamparna 
och skogsbiotopen kan vara mycket äldre än de nuvarande träden (Nitare, J. 
2006:27-28. Rapport 5609). De svampar som bildar mykorrhiza med barrträd är 
troligtvis mer sårbara för avbrott i trädkontinuiteten än arter som lever tillsam-
mans med lövträd. Barrträd som avverkas har inte samma förmåga att överleva 
och skjuta rot- eller stubbskott som många lövträd. Barrträdens rötter och my-
korrhiza dör strax efter en avverkning, vilket gör att svampen försvinner från 
lokalen (Nitare, J. 2006:29. Rapport 5609).

Om miljön inte förändras på en lokal och trädkontinuiteten inte bryts, kan ett my-
cel bli mycket gammalt. Bilden är från Undervik där gran huggits ut intill en bad-
plats i en bombmurklelokal. 
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5. Resultat 
Lokalernas läge framgår av kartan och fyndlokaler av bombmurkla representeras av 
ifyllda ringar. 1. Mellanljusnan, 2. Galtryggen, 3. Undersvik och 4. Bässeravinen.

Figur 2. Fyndlokaler som inventerats i Gävleborgs län.



5.1 Undersökta lokaler 

1. Lokalnamn: Mellanljusnan, Kölen, Kölströmmen

Läge: 1,7 kilometer nordväst från Färila
Undersökningsdatum: 2010-05-12
Koordinater: N:6865349, E:533501
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Lokalbeskrivning: Fyndplatserna ligger cirka 15 meter från vattnet på älvens södra 
sida. Lokalen är en granskogsremsa längs med älven. Invid växtplatsen finns ett par 
mindre sommarstugor. Mindre granar har röjts bort för att förbättra sikten ned till 
älven. De äldsta granarna i beståndet uppskattas till att vara cirka 100 år. Ett relativt 
kraftigt uppslag av enbuskar finns på växtplatsen.
Antal mycel och fruktkroppar år 2010: 2 mycel och 16 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen är oskyddad och är utanför Mellanljusnans naturreservat.
Åtgärdsförslag och diskussion: En fortsatt röjning av de mindre granarna kan på 
sikt påverka återväxten av gran på lokalen. För att öka sikten ned mot älven har man 
sågat av de nedersta grenarna på flera granar. Grangrenarna har man sedan lämnat i 
högar. Dessa gren- och rishögar bör avlägsnas. Området kan lämnas att fritt utveck-
las men man bör vara observant på uppslaget av de mindre enbuskarna precis runt 
växtplatsen, dessa kan behövas röjas bort.
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Fyndplats inom svart ring. Ett relativt kraftigt uppslag av enbuskar 
finns på växtplatsen.
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Undersökningsdatum: 2010-05-12
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i 
% inom 
2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 13 N:6865349 
E:533501

31-70% 30% 70% ca. 70-100

1 3 N:6865352 
E:533504

31-70% 50% 50% ca. 70-100

2. Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, norr om Håvrahällan

Läge: 10,5 km nordväst om Färila
Undersökningsdatum:2009-05-08
Koordinater: N:6860907 E:538734
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Lokalbeskrivning: Lokalen utgörs av en mindre granskogremsa och ett ca 30 
m brett och ca 60 m långt område på en strandvall invid älven. Området har ett 
mindre antal grova granar som uppskattas att vara över 100 år. Det flesta av de 
andra granarna i beståndet är dock yngre och uppskattas till att vara runt 50-70 
år.  I lokalen finns det relativt gott om yngre granar i olika åldrar. Ett nyligen 
upptaget hygge finns i direkt anslutning till lokalen. I området finns även en min-
dre vattensamling/sumpdråg som troligtvis har vatten året om. Mosskiktet varie-
rar i tjocklek över hela lokalen. Barrförna finns under de större granarna. Loka-
len ligger inom 15 m från älven. På en grov gran närmast växtplatsen användes 
en tillväxtborr för att få ut borrkärnan med årsringar, denna räknades till 100 år.
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 1 mycel och 5 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen ingår sedan år 2016 i Mellanljusnans naturreservat.
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Fyndplats inom svart ring. Barrförna finns under de större gra-
narna. 
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Åtgärdsförslag och diskussion: Lokalen är ett mindre område granskog invid 
älven. I direkt anslutning till lokalen finns ett hygge upptaget. Nu finns risken att 
avverkningen kommer att påverka fuktigheten på området till ett torrare klimat 
med ökad solexponering och genomblåsnings, vilket ökar uttorkningsrisken för 
svampens fruktkroppar och bottenskiktet. Området kan lämnas att fritt utvecklas.

Undersökningsdatum:2009-05-08

mycel frukt-
kroppar

koordinater 
mycel

fältskikt mossa i 
% inom 
2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 5 N:6860907 
E:538734

<30% 50% 50% ca.100 -120

3.1 Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Håvrahällan

Läge: 9,7 km nordväst om Färila
Undersökningsdatum: 2009-05-08
Koordinater: N:6860589 E:539319
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Övrigt: Växtplatser med bombmurkla hittades i två olika miljöer vid Håvrahällan. 
Det första området 3.1 är ett 300 meter långt och 100 meter brett granskogsområde. 
Det andra området 3.2 är ett direkt intill liggande område som är 200 meter långt 
och 100 meter brett som man har utfört gallring i.

19

!(!(

!(

!(

!(

!( !(!(

!(

!(!(!(!(!(!(
!(!(!(!(

!(!(
!(

!(
!(

© Lantmäteriet Geodatasamverkan och © Länsstyrelsen Gävleborg

Mosstäcket är relativt kraftig över hela 
lokalen. Flera sumpdråg finns på lokalen.

Fyndplatserna är inom svart ring.
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Lokalbeskrivning: Lokalen består av flerskiktad granskog med inslag av tall. Flera 
sumpdråg genomkorsar området. Mosskiktet är relativt kraftigt över hela lokalen och 
består främst av husmossa med inslag av kranshakmossa. Områden med synlig barr-
förna är relativt sparsamt förekommande på lokalen och påträffas främst under större 
granar. De äldsta granarna i området uppskattades till att vara 100-120 år.
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 5 mycel och 12 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen ingår sedan år 2016 i Mellanljusnans naturreservat.
Åtgärdsförslag och diskussion: Området är en granskog med flera sumpdråg och 
fuktiga partier. Mosstäcket är relativt kraftigt över hela lokalen. Skogen är flerskik-
tad och tät och flera av granarna är grova. 

Undersökningsdatum: 2009-05-08
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 1 N:6860589 
E:539319

<30% 90% 10% ca.100 -120

1 2 N:6860701 
E:539123

<30% 100% 0 ca.80-100

1 2 N:6860623 
E:539329

<30% 100% 0 ca.100 -120

1 1 N:6860564 
E:539387

<30% 100% 0 ca.80 -100

1 6 N:6860545 
E:539385

<30% 30% 70% ca.80-100
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3.2 Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Håvrahällan

Lokalbeskrivning: Strax söder om sista växtplatsen i ovanstående kolumn finns 
ett område som är ca. 200 m långt och ca.100 m brett, här har skogen blivit gallrad 
för ca. 2-3 år sedan (sett från år 2009). Även enstaka större granar har fällts och ris 
finns utspritt i området. Området är svagt kuperat av äldre strandvallar. I det gallrade 
området hittades flest växtplatser av bombmurkla under inventeringen. Även antalet 
fruktkroppar som hittades på varje plats var stort. Lokalen består av granskog med 
ett relativt stort inslag av tall. Mosskiktet är kraftigt och består främst av husmossa 
med inslag av kranshakmossa. Fältskiktet består främst av glesare blåbärsris och 
lingonris. På en medelgrov gran närmast en av växtplatserna användes en tillväxt-
borr för att få ut borrkärnan med årsringar, denna räknades till 70 år. I detta område 
borrades även en medelgrov tall som även den räknades till 70 år.
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 17 mycel och 133 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen ingår sedan år 2016 i Mellanljusnans naturreservat.
Åtgärdsförslag och diskussion: Efter gallringen finns risken att denna kommer att 
påverka fuktigheten i området till ett torrare klimat med ökad solexponering och 
genomblåsning, vilket kan öka uttorkningsrisken för svampens fruktkroppar och 
bottenskiktet. Denna lokal är dock det område där flest fruktkroppar hittades under 
inventeringen. Om detta är tack vare själva gallringen och det ökade ljusinsläppet 
eller om det är att maskinernas markstörning av mosstäcket som gjort detta är inte 
klarlagt. Ytterligare gallring av granar bedöms inte vara positivt för bombmurklor. 
Lokalen är utsedd till att följas upp under ett antal år. Detta sker genom att frukt-
kroppar räknas minst vart annat år. Här blir det intressant att se om och när frukt-
kroppsbildningen börjar att minska i antal när skogen blir tätare.
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Fyndplatser inom svart ring. En gallring har genomförts på lokalen.



22

Undersökningsdatum: 2009-05-08
mycel frukt-

kroppar
koordina-
ter mycel

fältskikt mossa i  
% inom 
2 m

synlig 
barr-förna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 2 N:6860534 
E:539397

<30% 90% 10% ca. 70 -100

1 12 N:6860432 
E:539445

<30% 100% 0 ca.70 -100

1 9 N:6860433 
E:539443

<30% 100% 0 ca. 70 -100

1 18 N:6860436
E:539444

<30% 100% 0 ca.60

1 36 N:6860438
E:539453

<30% 100% 0 ca.60

1 2 N:6860420
E:539468

31-70% 100% 0 ca.70 -100

1 1 N:6860417
E:539447

31-70% 100% 0 ca.70

1 3 N:6860446
E:539462

<30% 100% 0 ca.70

1 10 N:6860408 
E:539452

<30% 100% 0 ca.70 -100

1 6 N:6860450
E:539495

<30% 100% 0 ca.60 -80

1 5 N:6860447
E:539495

<30% 100% 0 ca.70

1 5 N:6860460 
E:539390

<30% 100% 0 ca. 70 -100

1 4 N:6860450 
E:539504

<30% 100% 0 ca. 70 -100

1 1 N:6860453
E:539510

<30% 50% 50% ca.70 -100

1 4 N:6860366 
E:539497

31-70% 40% 60% ca. 70 -100

1 5 N:6860450 
E:539496

<30% 100% 0 ca.70 -100

1 10 N:6860458 
E:539383

<30% 100% 0 ca.70 -100
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4. Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Lassgård

Läge: 7,8 km nordväst om Färila
Undersökningsdatum: 2009-05-07
Koordinater: N:6858641 E:540223
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Lokalbeskrivning: Lokalen är ett flerskiktat granbestånd på en strandvall där en 
mindre älvfåra tidigare gått på sidan av området. Lokalen delas av en kraftledning. 
Området har flera omkullfallna granlågor i olika storlekar. De äldsta granarna upp-
skattas till cirka 100 år. Fältskiktet består främst av blåbärsris som finns över hela 
lokalen. Mosskiktet är relativt kraftigt och består främst av husmossa samt krans-
hakmossa. På en av de grövsta granarna närmast en av växtplatserna användes en 
tillväxtborr för att få ut borrkärnan med årsringar, denna räknades till 105 år.
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 6 mycel och 15 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen ingår sedan år 2016 i Mellanljusnans naturreservat.
Åtgärdsförslag och diskussion: Området kan lämnas att fritt utvecklas men man 
bör följa mosskiktet och blåbärsrisets utveckling.

Undersökningsdatum: 2009-05-07
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

2 2 N:6858641 
E:540223

31-70% 90% 10% ca.100 -120

1 1 N:6858716 
E:540247

31-70% 90% 10% ca.100 -120
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Mosskiktet är relativt kraftig över loka-
len.

Fyndplatsernas läge är utmärkt på kar-
tan.
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2 10 N:6858715 
E:540256

31-70% 90% 10% ca.100 -120

1 2 N:6858731 
E:540258

31-70% 100% 0 ca.100 -120

5.1 Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Stortallen

Läge: 7,0 km nordväst om Färila
Undersökningsdatum: 2009-05-05
Koordinater: E:6857712 E:540257
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Övrigt: I området påträffades fruktkroppar på tre huvudsakliga lokaler. Lokalen 
5.1 ligger längs med sluttningen av vägen som går norrut efter älven till en mindre 
stuga. Lokalen 5.2 finns direkt bakom ”Stortallen” en större tallåga invid vändplat-
sen. Lokalen 5.3 är ett mindre skogsparti cirka 50 meter väster om stortallen. 

Lokalbeskrivning: Växtplatserna ligger invid Mellanljusnan. Från älvens strand-
brink till cirka 90 meter in i skogen. Lokalen består främst av granskog där medel-
åldern på de äldsta granarna uppskattas till att vara mellan 80-100 år, området har 
ett mindre inslag av björk och tall. Det intressantaste skogsområdet med de äldsta 
granarna är från älven till en skogsbilväg som leder ner till vattnet. Längs med älven 
går en mindre väg norrut till en stuga. På vägkantens västra sida finns en mindre 
sluttning ner mot en äldre och nu igenvuxen älvsidofåra, i sluttningen påträffades 2 
växtplatser med sammanlagt 6 fruktkroppar. Växtplatserna har sparsamt med mossa 
inom 2 m radie, med mycket barrförna synlig/friliggande (dvs. barrmatta). En viss 
uthuggning av mindre granar har skett efter vägen. Området i väster består av fler-
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Lokalen Stortallen är uppdelad i tre 
lokaler, 5.1, 5.2 och 5.3. De ligger alla 
inom den svarat cirkeln.

Lokal 5.1 ligger längs med en väg som 
går norrut efter älven.



skiktad granskog med inslag av tall och björk. På en av de grövsta granarna närmast 
växtplatserna användes en tillväxtborr för att få ut borrkärnan med årsringar, denna 
räknades till 110 år.
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 2 mycel och 6 fruktkroppar. 
Skydd av lokal: Lokalen ingår sedan år 2016 i Mellanljusnans naturreservat.
Åtgärdsförslag och diskussion: Efter den västra vägsluttningen som leder fram till 
en mindre stuga har mindre granar röjts bort. Fortsätter man att ta bort mindre granar 
efter vägen kan det på sikt påverka återväxten av gran på platsen. Inga övriga åtgär-
der föreslås för växtplatserna.

Undersökningsdatum: 2009-05-05
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 5 N:6857782 
E:540264

<30% 30% 70% ca.100-120

1 1 N:6857759 
E:540265

<30% 20% 80% ca.100-120
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Lokal 5.1 i sluttningen längs med vägen 
under granar hittades bombmurkor.
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5.2 Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Stortallen

I granskogen bakom ”Stortallen”, en äldre omkullfallen tall som på orten går under 
benämningen Stortallen påträffades en växtplats. 
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 1 mycel och 7 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen ingår sedan år 2016 i Mellanljusnans naturreservat.
Åtgärdsförslag och diskussion: Lokalen direkt bakom Stortallen bör lämnas som 
den är. Lokalen är liten och inga åtgärder föreslås för växtplatsen.

Undersökningsdatum: 2009-05-05
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i  
% inom 
2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 7 N:6857712 
E:540257

<30% 50% 50% ca.100-120

Fyndplats inom svart ring.
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Bakom den stora omkullfallna tallen 
som gett namn till lokalen hitades en 
fyndplats.



5.3 Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Stortallen

Cirka 50 meter väster om Stortallen på en mindre höjd i ett område med grövre gra-
nar samt med ett par öppnare luckor mellan träden påträffades ytterligare 5 växtplat-
ser. Här är fältskiktet rikare och bestod av blåbärsris med inslag av bredbladig gräs. 
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 5 mycel och 42 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen ingår sedan år 2016 i Mellanljusnans naturreservat.
Åtgärdsförslag och diskussion: Lokalen 50 meter väster om Stortallen är bitvis 
något öppnare och torrare än de två övriga lokalerna i området. Här växer det även 
några grövre granar. Lokalen kan lämnas orörd, men man bör vara observant på 
blåbärsrisets utveckling.

Undersökningsdatum: 2009-05-05
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

3 35 N:6857704 
E:540203

<30% 30% 70% ca.100 -120

2 7 N:6857725 
E:540208

31-70% 100% 0 ca.100 -120
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Fyndplatser inom svart ring.
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Skylten ”Bombmurkleskog” visar att 
man har kommit till rätt plats.



6. Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Storslätten

Läge: 6,6 km nordväst om Färila
Undersökningsdatum: 2009-05-05
Koordinater: N:6857110 E:540172
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Lokalbeskrivning: Olikåldrad granskog där merparten av de äldre granarna 
uppskattas till en ålder mellan 80-100 år, i området finns inslag av tall och björk. 
Området är plant och ej är blockigt. Det finns ett relativt heltäckande moss-skikt 
över hela området med framförallt husmossa och inslag av kranshakmossa. Ytor 
med barrförna/barrmattor påträffas främst under större och äldre granar. Död ved 
i olika nedbrytningsgrader finns på lokalen och då främst från klenare granar. 
Mossbevuxna stubbar vittnar om att ett mindre uttag av träd skett längre tillbaks 
i tiden. På en av de grövsta granarna närmast en av växtplatserna användes en 
tillväxtborr för att få ut borrkärnan med årsringar, denna räknades till 81 år.
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 3 mycel och 11 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen ingår sedan år 2016 i Mellanljusnans naturreservat.
Åtgärdsförslag och diskussion: Granskogen ger ett relativt plant intryck då 
inga större stenar eller block finns i området. Mosstäcket är heltäckande för-
utom under vissa större granar där det finns barrmattor. Fläckvist är mosstäcket 
kraftigt och frodigt. På sikt kan detta påverka bombmurklan negativt. Önskvärt 
vore att få ett fastare och ett mer tunnare mosstäcke. Området kan lämnas att 
fritt utvecklas men man bör vara observant på mosstäcket så att detta inte blir för 
tjockt.
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Fyndplatser inom svart ring. Området är plant. Ytor med barrförna 
hittades främst under större granar.

28



29

Undersökningsdatum: 2009-05-05
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 1 N:6857110 
E:540172

<30% 80% 20% ca. 80 -100

1 7 N:6857231 
E:540230

<30% 50% 50% ca. 80 -100

1 3 N:6857243 
E:540222

<30% 50% 50% Ca. 80-100

7. Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Vågen

Läge: 6,8 km nordväst om Färila
Undersökningsdatum: 2009-05-07
Koordinater: N:6857219 E:540090
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Lokalbeskrivning: Olikåldrig granskog som består av både grova granar samt 
partier med klenare gran i tätare bestånd. Vissa områden är flerskiktade med uppslag 
från yngre granar. I området löper flera längre närmare 200 meter långa vågformatio-
ner i form av vallar/terrasser från äldre älvfåror och strandbankar. Ett relativt tjockt 
mosskikt av främst husmossa finns över hela området, områden med barrförna/
barrmattor finns främst under större granar. Förutom vågformationerna ger området 
ett plant intryck, ej blockigt. De äldsta granarna i området uppskattas vara över 100 
år, området har även inslag av tall och björk. Död ved finns i området främst från 
klenare granar. På en av de grövsta granarna närmast en av växtplatserna användes 
en tillväxtborr för att få ut borrkärnan med årsringar, denna räknades till 100 år.

Fyndplatser inom svart ring.
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Området genomkorsar av flera vågfor-
mationer i form av vallar/terrasser.
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Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 6 mycel och 22 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen ingår sedan år 2016 i Mellanljusnans naturreservat.
Åtgärdsförslag och diskussion: Området är grandominerat och ligger direkt väster 
om Storslätten, på andra sidan viken ”vågen”. Området liknar Storslätten förutom 
att flera längre vågformationer i form av vallar/terrasser finns på lokalen, övrig mark 
är relativt plan. Mosstäcket är bitvis kraftigt och frodigt. Grupper med yngre granar 
finns utspritt i området, här finns även grövre granar, främst vid vågformationernas 
sluttning. Önskvärt vore att få ett tunnare mosstäcke. Området kan lämnas att fritt 
utvecklas men man bör vara observant på mosstäckets utveckling.

Undersökningsdatum: 2009-05-07
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

2 4 N:6857219 
E:540090

<30% 80% 20% ca.100 -120

1 3 N:6857253 
E:540127

<30% 80% 20% ca.100 -120

1 5 N:6857222 
E:540007

<30% 100% 0 ca.100 -120

1 9 N:6857256 
E:540012

<30% 90% 10% ca.80-100

1 1 N:6857233 
E:540101

<30% 90% 10% Ca.80-100
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8. Lokalnamn: Mellanljusnan, Lindstorpet

Läge: 3,7 km nordväst om Färila
Undersökningsdatum: 2009-05-08
Koordinater: N:6853806 E:541313
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Lokalbeskrivning: Området ligger på en platåliknande avsatts på älvens östra sida. 
Huvuddelen av lokalen är blandskog mellan tall och gran på relativt plan mark. 
Graninslaget är på sina ställen relativt litet då skogen områdesvis domineras av tall. 
Den första växtplatsen påträffades intill ett äldre traktorkörspår där graninslaget är 
stort. Den andra växtplatsen hittades på en längre vallformation med en svag slutt-
ning med terrassliknande utseende. I sluttningen som är ca 6-8 meter hög växer 
rikligt med gran i olika åldrar, skogen ovanför sluttningen domineras av tall och 
nedanför är det barrblandskog. Mosskiktet är rikligt över hela lokalen och består av 
husmossa och kammossa. Fältskiktet består främst av blåbärsris. På en av de grövre 
granarna närmast växtplatsen på vallformationen användes en tillväxtborr, denna 
räknades till 78 år. En grövre tall räknades till 71 år.
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 2 mycel och 12 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen är oskyddad.
Åtgärdsförslag och diskussion: Området ligger på älvens östra sida på en platålik-
nande avsats. Skogsbeståndet består av barrblandskog av gran och tall. Områdesvis 
består skogen helt av tall. Framför allt växer gran på sluttningen av den vallforma-
tion med terrassliknande utseende som går igenom området. Fler växtplaster bör 
eftersökas på lokalen för att undersöka hur spridd svampen är på lokalen. Ingen gran 
på lokalen bör avverkas. Främst är det viktigt att granarna längs med vallformatio-
nen får finnas kvar. Tall bör kunna gallras på lokalen utan att skada svampen. Man 
bör vara observant på mosstäcket så att detta inte blir för tjockt på vallformationen, 
redan nu är detta mosstäcke väldigt kraftigt och frodigt.
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Fyndplatser inom svart ring. En av växtplatserna är i en svag slutt-
ning på en vallformation.
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Undersökningsdatum:2009-05-08
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

Uppsk Ålder 
gran

1 1 N:6853806 
E:541313

31-70% 90% 10% ca.70-100

1 11 N:6853881 
E:541390

<30% 90% 10% ca.70 -100

9.1  Lokalnamn: Mellanljusnan, Erik-Olssveden, söder om Vallängena

Läge: 2,5 kilometer nordväst om Färila
Undersökningsdatum: 2010-05-10, 2010-05-12
Koordinater: N:6853079, E:541918
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Övrigt: Området delas upp i tre lokaler. Lokal 9.1 är ett större sammanhängande 
granskogsområde med flera terassformationer som korsar området. Lokal 9.2 är ett 
mindre område bredvid föregående område och påminner om en grandunge. Lokal 
9.3 är en brant sluttning med äldre granskog.
Lokalbeskrivning: Ett skogsområde som sträcker sig efter älvens norra sida och 
är cirka 800 meter långt och cirka 400 meter brett. Skogen domineras av gran med 
inslag av äldre tall. Lövträd i form av björk och asp växer nedanför de långa terras-
serna som sträcker sig längs med området. Terrassernas höjd varierar från 50 centi-
meter till 2 meter. I kanten till terrassernas sluttningar påträffades flera växtplatser 
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Fyndplatser inom svart ring. I området finns flera långa terasser från 
äldre strandbrinkar.



med bombmurkla. Granarna i beståndet är av varierande ålder där de flesta uppskat-
tas till att vara 70-90 år gamla. Död ved finns både som stående och liggande i hela 
området. Spår av gallring finns i beståndet i form av stubbar. Mosstäcket är frodigt 
och bitvis tjockt. Ytor med barrförna finns under större granar samt i sluttningarna 
av de långa terrasserna. På en gran invid en av växtplats användes en tillväxtborr 
för att räkna trädets årsringar, denna räknades till 76 år. Området är relativt stort och 
här finns med säkerhet fler växtplatser med bombmurkla som inte påträffades under 
inventeringen.
Antal mycel och fruktkroppar år 2010: 24 mycel och 68 fruktkroppar.
Skydd av lokal: År 2011 blev halva lokalen naturreservatet Erik-Olssveden. Den 
övriga halvan utanför reservatet är avsatt som NO område av markägaren Sveaskog. 
NO, Naturvård Orörd, ett begrepp som förklarar hur ett skogsområde som avsatts för 
naturvård ska hanteras. 
Åtgärdsförslag och diskussion: Skogsområdet är relativt enhetligt. Det är de längre 
terrassformationerna som står ut i beståndet. Bombmurklor hittades på olika delar av 
lokalen vilket visar att svampen finns spritt i beståndet och inte bara till en viss del 
av lokalen. Området kan lämnas att fritt utvecklas. På sikt kommer fler naturvärden 
att tillkomma till detta områden. Stor aspticka Phellinus populicola hittades i bestån-
det.

Undersökningsdatum: 2010-05-10, 2010-05-12
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i 
% inom 
2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

Uppsk Ålder 
gran

1 5 N:6852825 
E:542570

<30% 50% 50% ca.70-90

1 1 N:6852852 
E:542544

31-70% 80% 20% ca.90-110

1 1 N:6852925 
E:542447

<30% 40% 60% ca.90-110

1 1 N:6853020 
E:542426

<30% 30% 70% ca.76

1 3 N:6853013 
E:542429

<30% 50% 50% ca.70-90

1 1 N:6853023 
E:542444

<30% 50% 50% ca.90-100

1 1 N:6853062 
E:542421

<30% 50% 50% ca.60-80

1 1 N:6853044 
E:542404

31-70% 80% 20% ca.50-70

1 3 N:6853041 
E:542390

<30% 50% 50% ca.80-100
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1 3 N:6853039 
E:542352

<30% 80% 20% ca.50-70

1 8 N:6853030 
E:542340

<30% 80% 20% ca.60-80

1 1 N:6852065 
E:542233

<30% 60% 40% ca.70-90

1 3 N:6853151 
E:542199

<30% 100% 0 ca.70-90

1 3 N:6853148 
E:542156

<30% 80% 20% ca.70-90

1 4 N:6853137 
E:542066

<30% 100% 0 ca.70-90

1 2 N:6853117 
E:542076

<30% 80% 20%

1 1 N:6853083 
E:542104

<30% 50% 50% ca.70-90

1 1 N:6852827 
E:542433

<30% 30% 70% ca.80-100

1 5 N:6853056 
E:542039

<30% 80% 20% ca.80-110

1 2 N:6853037 
E:542086

<30% 60% 40% ca.80-100

1 1 N:6853036 
E:542029

<30% 50% 50% ca.90-110

1 11 N:6853074 
E:542036

<30% 80% 20% ca.70-90

1 1 N:6853073 
E:541996

<30% 100% 0 ca.50-70

1 5 N:6853079 
E:541918

31-70% 40% 60% ca.90-110
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9.2 Lokalnamn: Mellanljusnan, Erik-Olssveden, söder om Vallängena

Läge: 2 kilometer nordväst om Färila
Undersökningsdatum: 2010-05-10
Koordinater: N6852804, E542708
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Lokalbeskrivning: Lokalen är ett granskogsområde cirka 30 meter från vattnet på 
älvens norra sida. Lokalen ger ett intryck av att vara en avlång grandunge, cirka 100 
långt och 30 meter brett som omges av en något öppnare blandskog med inslag av 
främst björk. Marken på lokalen är plan och mosstäcket frodigt med ytor av barr-
förna under större granar. Granarna är relativt jämnåldriga och det finns ett inslag av 
döda granar, även spår efter en tidigare gallring i form av stubbar finns på lokalen. 
Antal mycel och fruktkroppar år 2010: 4 mycel och 41 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen är avsatt som NO område av markägaren Sveaskog. NO, 
Naturvård Orörd, ett begrepp som förklarar hur ett skogsområde som avsatts för 
naturvård ska hanteras.
Åtgärdsförslag och diskussion: Området kan lämnas att fritt utvecklas men man 
bör vara observant på mosstäcket så att detta inte blir för tjockt. Lokalen är mindre 
till ytan och marken plan, vilket gör att man skulle kunna kratta bort mossa så att 
man får fram barrförna runt vissa granar om mosstäcket blir för kraftigt.
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Fyndplatser inom svart ring. Lokalen är plan till formen med ett fro-
digt mosstäcke.
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Undersökningsdatum: 2010-05-10
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 7 N:6852813 
E:542730

31-79% 50% 50% ca.70-100

1 7 N:6852806 
E:542706

31-70% 80% 20% ca. 70-100

1 8 N:6852799 
E:542698

<30% 50% 50% ca. 70-100

1 19 N:6852804 
E:542708

<30% 50% 50% ca. 50-70

9.3 Lokalnamn: Mellanljusnan, Erik-Olssveden, sydöst om Vallängena

Läge: 2 kilometer nordväst om Färila
Undersökningsdatum: 2013-05-22
Koordinater: N:6853040, E:542830
Församling: Färila
Kommun: Ljusdal
Lokalbeskrivning: Lokalen är ett granskogsområde cirka 250 meter från vattnet 
på älvens norra sida. Lokalen ligger i en brant västlig sluttning där huvudsakligen 
gran i olika åldrar växer. Området är cirka 360 meter långt och 170 meter brett. I 
sluttningen påträffades relativt gott om död ved. Bitvis består fältskiktet av relativt 
mycket gräs. Under granarna i sluttningen finns områden med både mosskikt och 
synlig barrförna. 

Fyndplatser inom svart ring. Lokalen ligger i en brantsluttning. Un-
der granar finns synlig barrförna.



Antal mycel och fruktkroppar år 2013: 11 mycel och 45 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen är avsatt som NO område av markägaren Sveaskog. NO, 
Naturvård Orörd, ett begrepp som förklarar hur ett skogsområde som avsatts för 
naturvård ska hanteras.
Åtgärdsförslag och diskussion: Området kan lämnas att fritt utvecklas.

Undersökningsdatum: 2010-05-22
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 7 N:6853040 
E:542830

31-70% 70% 30% ca.70-80

1 2 N:6852991 
E:542825

71-100% 0% 0% ca. 70-80

1 1 N:6852989 
E:542838

71-100% 0% 0% ca. 70-80

1 1 N:6852989 
E:542852

<30% 20% 80% ca. 70-80

1 1 N:6852974 
E:542846

31-70% 90% 10% ca. 70

1 1 N:6853070 
E:542758

31-70% 50% 50% ca. 70-90

1 4 N:6853206 
E:542716

<30% 40% 60% ca. 70

1 10 N:6853205 
E:542698

<30% 30% 70% ca. 70-80

1 1 N:6853036 
E:542814

31-70% 80% 20% ca. 70-90

1 10 N:6853059 
E:542810

31-70% 80% 20% ca. 70-90

1 7 N:6853200 
E:542691

<30% 0% 100% ca. 70-90

37



10. Lokalnamn: Ljusnan, Undersvik, badplats

Läge: 15 km norr om Arbrå
Undersökningsdatum: 2009-04-28
Koordinater: N:6832114 E:570533
Församling: Undersvik
Kommun: Bollnäs
Lokalbeskrivning: Lokalen är ett mindre område med gles granskog invid Ljusnans 
strand vid badplatsen i Undersvik. 3 fruktkroppar (1 mycel) påträffades cirka 5 me-
ter bakom vändplatsskylten, nedanför en sluttning med lättare körskador. Skogen i 
området har blivit gallrad och ris ligger kvar och täcker stora delar av området. Inom 
2 meter runt växtplatsen finns friliggande barrförna cirka 2 cm tjockt. 
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 1 mycel och 3 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen är klassad av Skogsstyrelsen som, ”Område viktigt för den 
biologiska mångfalden, men som ej uppfyller kraven för nyckelbiotop. Kan utveck-
las till nyckelbiotop”.
Åtgärdsförslag och diskussion: Första åtgärden blir att dra bort allt ris som nu 
ligger utspritt över större delen av lokalen. Hur lokalen kommer att påverkas av det 
ökade ljusinsläppet efter gallringen är svår att säga något om. En trolig utveckling 
är att det kommer att bli ett ökat fältskikt av olika gräs samt blåbärsris. Yngre gra-
nar måste gynnas och få växa upp på nytt på lokalen. Det kan bli aktuellt att föreslå 
gallring av tallar för att gynna gran i beståndet. Lokalen är utsedd till att följas upp 
under ett antal år. Detta sker genom att fruktkroppar räknas minst vart annat år. Detta 
är den enda lokalen med bombmurkla i Bollnäs kommun.
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Fyndplatsen är markerad på kartan. Skogen på lokalen har blivit gallrad och 
ris ligger kvar och täcker marken.



Undersökningsdatum: 2009-04-28
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 3 N:6832114 
E:570533

<30% 0 100% ca.70

11. Lokalnamn: Voxnabruk, Galtryggen

Läge:  15 km väster om Edsbyn
Undersökningsdatum: 2009-05-04
Koordinater: N:6802650 E:528250
Församling: Voxna
Kommun: Ovanåker
Lokalbeskrivning: Området består av äldre granskog på före detta älvbrink med 
sandavlagringar. Galtryggen är en åsformation i Voxnaåsen strax söder om Voxna-
bruk. Åsen är cirka 20-25 meter hög och på toppen och dess västra sluttning växer 
främst tall. Mellan åsryggen och ån Voxnan blir miljön mer fuktig och granen domi-
nerar. Cirka 25 meter från ån påträffades en växtplats för bombmurkla i grandomine-
rad skog. Området är plant och på sandavlagringar med äldre granar där vissa har ut-
vecklat socklar. Under de större granarna finns områden med barrmattor. Ett tjockare 
mosstäcke finns över hela lokalen. Inom 2 meter runt växtplatsen finns ett kraftigt 
mosstäcke samt sparsamt med synlig och friliggande barrförna (dvs. barrmatta).
Antal mycel och fruktkroppar år 2009: 1 mycel och 5 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen är klassad som nyckelbiotop av skogsbolaget och finns 
med på Skogsstyrelsen internetsida Skogens pärlor.
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Fyndplats är markerad på kartan. Området är plant och på sandavlag-
ringar. 
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Åtgärdsförslag och diskussion: En kolbotten finns ca 5 m bredvid växtplatsen. Un-
der mossan finns barrförna och sand. Önskvärt vore att införa betesdjur i området för 
att få ett fastare och inte ett så tjockt mosstäcke då djuren trampar ner mossan. Loka-
len är utsedd till att följas upp under ett antal år. Detta sker genom att fruktkroppar 
räknas minst vart annat år. Detta är den enda lokalen i Ovanåkers kommun.

Undersökningsdatum: 2009-05-04
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 5 N:6802650 
E:528250

<30% 80% 20% ca.100-120

12. Lokalnamn: Bässeravinen, nordväst om Lindefallet

Läge: 4 kilometer nordväst om Lindefallet
Undersökningsdatum: 2017-05-04
Koordinater: N:6820328, E:599009
Församling: Enånger
Kommun: Hudiksvall
Lokalbeskrivning: Lokalen är en ravin med bitvis tydliga och branta sluttningar. 
I botten av ravinen rinner en meandrande bäck ca. 1,5-2 m bred med klart vatten 
och sandbotten. Bäcken är mellan 20-30 cm djup. Bäcken rinner mot öster och ut i 
sjön Bässesjön. I ravinen växer mestadels gran med inslag av löv. Beståndsålder på 
granarna i ravinen uppskattas till över 100 år. Död ved finns i ravinen dock sparsamt 
då omkullblåsta träd plockats ut ur området. I nordvästra delen av ravinen rinner två 

!(
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Fyndplats är markerad på kartan. Lokalen är en ravin med bitvis branta 
sluttningar. I botten rinner en meandran-
de bäck.
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mindre bäckar ihop och där främst den norra bäcken kommer från ett brant ravinom-
råde. Bäcken rinner här igenom små men djupa sänkor/gropar ca 2-3 meter breda. 
Antal mycel och fruktkroppar år 2017: 2 mycel och 12 fruktkroppar.
Skydd av lokal: Lokalen är oskyddad.
Åtgärdsförslag och diskussion: Området kan lämnas att fritt utvecklas. Området är 
speciellt och här bör finnas fler intressanta arter. Detta är den enda lokalen i Hud-
diksvalls kommun.

Undersökningsdatum: 2017-05-04
mycel frukt-

kroppar
koordinater 
mycel

fältskikt mossa i % 
inom 2 m

synlig 
barrförna 
i % inom 
2 m

uppskattad 
ålder gran

1 11 N:6820328 
E:599009

31-70% 100% 0% ca.70-80

1 1 N:6820295 
E:599309

<30% 100% 0% ca. 80-100
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6. Övervakning 
Efter inventeringen har sex lokaler i länet valts ut för fortsatt övervakning/uppfölj-
ning. I dessa har fruktkroppar räknats under sju år. Lokalerna är Undersvik i Bollnäs 
kommun, Galtryggen i Ovanåkers kommun samt fyra lokaler invid Mellanljusnan 
i Ljusdals kommun. Att räkna fruktkroppar kan ge stora skillnader i antal då svam-
pens fruktkroppsbildning varierar mycket från år till år och därmed kanske informa-
tionen inte säger så mycket på kort sikt. Men ska man följa storsvampar och deras 
utveckling i ett skogsbestånd så finns det ännu ingen annan metod. På längre sikt kan 
uppföljningen ge säkrare resultat för att påvisa eventuella populationsförändringar. 
Särskilt om man går in och gör skötselåtgärder på lokalen kan en inventering vara 
intressant att genomföra för att visa om åtgärderna gjort någon skillnad. 

Resultatet från genomförd övervakning av de sex lokalerna redovisas kortfattat på 
karta med färgsymboler för varje mycel. Varje färg motsvarar fyndplatser under ett 
år. Varje prick motsvarar minst ett mycel. Vid fyndplatser där mycel legat nära var-
andra har det ibland bara tagits en koordinat även om det varit flera mycel på plat-
sen, antalet mycel har däremot antecknats. Lokalerna som övervakats redovisas med 
lokalnamn. Resultatet finns även inrapporterat på Artportalen. Den fortsatta övervak-
ning skulle kunna ske med skötselmedel för de lokaler som ligger inom skyddade 
områden, dvs i naturreservat. Här kan man med några års mellanrum, förslagsvis 
vart femte år, återbesöka lokalerna och räkna fruktkroppar. För de lokaler som ligger 
utanför skyddade områden skulle tex Floraväkteri kunna fortsätta att räkna frukt-
kroppar. För att resultatet även i fortsättningen ska redovisas samt sparas ska de i 
båda fallen redovisas på Artportalen



2. Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, norr om Håvrahällan
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1 mycel 5 fruktkroppar

1 mycel 9 fruktkroppar

ej återfunnen

2 mycel 26 fruktkroppar

2 mycel 2 fruktkroppar

2 mycel 2 fruktkroppar

9 mycel 56 fruktkroppar
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6.1 Övervakning lokaler och resultat



3.2 Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Håvrahällan
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18 mycel 143 fruktkroppar

ej inventerat

9 mycel 25 fruktkroppar

26 mycel 201 fruktkroppar

21 mycel 75 fruktkroppar

27 mycel 292 fruktkroppar

45 mycel 369 fruktkroppar
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5.1 Lokalnamn: Mellanljusnan, Håvra, Stortallen
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8 mycel 55 fruktkroppar

5 mycel 28 fruktkroppar

3 mycel 6 fruktkroppar

41 mycel 482 fruktkroppar

3 mycel 3 fruktkroppar

6 mycel 21 fruktkroppar

2 mycel 9 fruktkroppar
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8. Lokalnamn: Mellanljusnan, Lindstorpet
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2 mycel 12 fruktkroppar

ej återfunnen

ej återfunnen

1 mycel 1fruktkropp

ej återfunnen

1 mycel 1 fruktkropp

ej återfunnen
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10. Lokalnamn: Ljusnan, Undersvik, badplats
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1 mycel 3 fruktkroppar

1 mycel 2 fruktkroppar

ej återfunnen

1 mycel 1 fruktkropp

ej återfunnen

ej återfunnen

ej återfunnen
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11. Lokalnamn: Galtryggen, Voxnabruk

1 mycel 5 fruktkroppar

ej återfunnen

3 mycel 3 fruktkroppar

1 mycel 4 fruktkropp

1 mycel 13 fruktkroppar

6 mycel 40 fruktkroppar

3 mycel 12 fruktkroppar
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Bilaga 1. Utveckling av bombmurklans fruktkropp

Utvecklingen av bombmurklans fruktkroppar. Bilderna är från Mellanljusnan.

Fruktkroppen har närmat sig sin mog-
nad. Disken är utvidgad och fruktkrop-
pen kommer snart att börja sjunka ihop, 
Vid full mognad har den vätskefyllda 
basala delen skrumpnat ihop. Det 
normala är dock att murklan alldrig 
hinner uppnå det mogna slutstadiet, 
utan torkar ut för tidigt. Detta bidrar 
till svampens nedsatta och låga sprid-
ningsförmåga. Utvecklingen kan ta 2-3 
månader och vara klar i juni.

Disken utvidgar sig och blir allt större, 
den upptar nu hela ovansidan av frukt-
kroppen.

Fruktkroppen tränger fram ur marken 
direkt efter snösmältningen om våren.

Fruktkroppar i sin typiska runda och 
utspända form. Svampen är fylld av 
ett vätskeförråd som den samlat på sig 
under snösmältningen. Den skålfor-
made disken med det fertila skiktet där 
sporerna bildas har ännu inte börjat att 
utvidga sig.
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Bilaga 2. Fältprotokoll
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Borgmästarplan, 801 70 Gävle, tel 010-225 10 00
www.lansstyrelsen.se/gavleborg    

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att beslut från riksdag och 
regering genomförs samt att samordna den statliga verksamheten i 
länet. Vi är en kunskapsorganisation som arbetar tvärsektoriellt med 
flera olika sakfrågor från landsbygdsutveckling, miljömålen, biologisk 
mångfald och djurskydd till flykting- och integrationsfrågor hållbar 
samhällsplanering och krisberedskap.

Vår värdegrund bygger på tre ord, handlingskraft, professionalitet, 
och förståelse och ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer.


