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Förord 

Bombmurklan (Sarcosoma globosum) är en av våra mest spektakulära svampar. Förutom att 
den visar sig på våren är den mycket ovanlig och klassas som sårbar (VU) i svenska rödlistan. 
Sverige bedöms ha ett stort ansvar för bombmurklan, då man har uppskattat att ca 90 % av 
Europas kända lokaler finns hos oss. Ett nationellt åtgärdsprogram (ÅGP) kommer att tas 
fram under 2008 och det är inom ramen för detta program som denna inventering beställts av 
Länsstyrelsen. Arbetet med inventering och rapport har i sin helhet sköts av Johan Björklind 
Möllegård. 

Inventeringen är den största heltäckande genomgången som gjorts av arten i vårt län. 40 st 
lämpliga lokaler besöktes under perioden februari – april 2008. Resultatet, som pressenteras i 
denna rapport, blev mycket lyckat. Det visar sig att 13 lokaler hyste arten under 2008. 
Ytterligare tre lokaler har sentida observationer (och lämpliga förutsättningar), men saknade 
fruktkroppar 2008. Förekomsterna är främst samlade till fyra områden i länets västra delar: 
Mörkö, Mälaröarna, NV Sigtuna och NV Norrtälje.  

En del av bombmurklans lokaler är inte långsiktigt säkerställda. T ex hittades under 
inventeringen 2008 länets allra rikaste lokal. Vid Hållvik, Norrtälje inräknades hela 265 
fruktkroppar på en tidigare okänd lokal. Att långsiktigt skydda och sköta denna, och andra 
växtplatser för bombmurkla, blir ett viktigt arbete framöver.  

 

 

 

 

Mats Gothnier      

Koordinator för åtgärdsprogram i Stockholms län  
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Utseende 

Bombmurklan är en brun skålsvamp som växer direkt i moss- eller barrmattan. 
Fruktkropparna kan bli 5-12 cm i diameter och är som omogna runda och något tilltryckta 
(bild 1), sedan mer skrynkliga (bild 2) och till slut ihopsjunkna och platta. Utsidan av 
fruktkropparna är mörkbrun och sammetsluden. Hymeniet sitter centralt på fruktkroppen i ett 
kraterliknande hål och är svartbrunt och glänsande. Fruktkropparna är fyllda med en 
genomskinlig till gråvit geléliknande vävnad, detta medför att svampen får en gummiaktig 
konsistens och är överraskande tung för sin storlek. Bombmurklans morfologi är en 
anpassning för att kunna växa i en miljö med ojämn tillgång till vatten. Bombmurklans 
geléaktiga inre fungerar som vattenlagrande vävnad. Fruktkropparnas runda form reducerar 
ytan och därmed avdunstningen, även dess sammetsludna yta bidrar till att minska 
uttorkningen.  

Det något udda svenska namnet kan ha sitt ursprung från början av 1900-talet då svampen var 
betydligt vanligare och barn lekte med svampen genom att plocka upp den för att kasta den på 
varandra. Dess geléaktiga inre ska ha bildat svårborttagliga fläckar på kläderna. 

 

 

Bild 1. Omogen fruktkropp av bombmurklan med en utspänd och slät form. Tunaskogen, 
Upplands-Bro kommun.  
Foto: 28 februari 2008, J. Björklind Möllegård  
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Bild 2. Vid dålig vattentillgång börjar bombmurklans fruktkropp bli skrynklig och sedermera 
skrumpna ihop. Adelsö-Sättra naturreservat, Ekerö kummun.  
Foto: 28 februari 2008, J. Björklind Möllegård. 

 

 

 Bild 3. Under gynnsamma förhållanden tillväxer bombmurklans fruktkroppar och kan bli upp 
till 12 cm i diameter stora. Till höger en kollapsad fruktkropp. Pilsbo, Sigtuna kommun.  
Foto: 6 mars 2008, J. Björklind Möllegård 
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Bakgrund 

Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är en sällsynt skålsvamp som bildar fruktkroppar efter 
snösmältningen på våren. Den finns med i den svenska rödlistan över hotade arter och klassas 
där som VU (sårbar). I Europa finns det ca 180 lokaler varav 90 % finns i Sverige, med 
tyngdpunken i Mälardalen (Aronsson 2007). Under de senaste 50 åren anses den totala 
populationen av bombmurklor ha minskat med ca 30 % (Artdatabanken 2008). För att 
motverka denna negativa trend kommer ett specifikt åtgärdsprogram för bombmurklan att tas 
fram, Örebro länsstyrelse ansvarar för detta. Åtgärdsprogrammet författas av Johan Nitare och 
beräknas vara klart under 2008. Arten förekommer framförallt i nordöstliga delarna av 
Europa, men det finns även enstaka fynd från Nordamerika. Uppsala länsstyrelse gjorde under 
2007 en omfattande inventering av både gamla och nya lokaler. Inventeringen omfattade 100 
lokaler, på 56 av dessa hittades bombmurklan och hela 34 av dessa var helt nya lokaler för 
svampen. Detta ger en indikation på att det även i Stockholms län borde finns många 
oupptäckta lokaler. Den enda metodiska inventeringen av bombmurkla i Stockholms län 
gjordes 1985 (Martinsson och Nitare), då återfanns den på 2 lokaler. Detta gör det intressant 
att utreda bombmurklan utbredning i Stockholms län idag.  

 

Bild 4. Vanlig växtplats för bombmurklor är bland blocken på moränryggar. På flera lokaler 
växer bombmurklan till och med ovanpå blocken. Åtorpet, Sigtuna kommun.  
Foto: 6 mars 2008, J. Björklind Möllegård  



 

 

9 

 

Ekologi 

Bombmurklan är saprofyt och lever på granens barrförna. Den växer i granskog på barrmatta 
eller i tunn mossa (vanligtvis väggmossa), ofta i utkanten av granens barrmatta där den 
övergår i mossa. Bombmurklans fruktkroppar förkommer på våren efter snösmältningen 
vanligtvis i februari till maj, beroende på väder kan den även förekomma tidigare (till och 
med sen höst). Bombmurklan verkar vara gynnad av snörika vintrar, på grund av att vid 
snösmältningar finns det då riklig tillgång av vatten som svampen kan ackumulera. Vissa år 
bildas inga fruktkroppar, detta kan bero av ogynnsamma väderförhållanden eller att svampen 
bara förekommer med en viss periodicitet. Bombmurklan verkar föredra att växa i 
skogsbestånd med nästan totalt (90 %) grandominans (Aronsson 2007). Skogens ålder verkar 
inte var helt avgörande. De flesta växtplatser återfinns i äldre granskog, men svampen växter 
även i yngre gallrad skog och till och med i ungskog.  Bombmurklorna växer på väldränerad 
mark till exempel i sand, på rullstensåsar, sandig morän eller blockiga moränryggar. Hög och 
jämn luftfuktighet verkar gynna svampens tillväxt, trots detta kan den även återfinnas i mer 
öppna lägen. Den tidigare markanvändningen har även betydelse, det finns en positiv kopplig 
mellan tidigare betad skog och bombmurklor. Med bete hålls mossmattans tjocklek ner och ris 
betas bort vilket är gynnsamt för bombmurklan. En viss kalkpåverkan verkar gynna svampen 
och på växtplatserna växer ofta vispstarr och blåsippa.  

 

Bild 5. En av de rikaste lokalerna i Stockholms län 2008. Pilsbo, Sigtuna kommun.  
Foto: 6 mars 2008, J. Björklind Möllegård  
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Inventeringen 2008 

I Stockholms län finns det ca 30 gamla bombmurklelokaler, varav 10 av dessa med 
observation efter 1970. Samtliga av dessa nyare lokaler besöktes under inventeringen 2008, 
dessutom besöktes 8 äldre lokaler samt 22 helt nya. Totalt besöktes allstå 40 lokaler. Till hjälp 
för rekognoseringen av lämpliga områden användes: 

• gamla fynd, uppgifter från Artdatabanken. 

• intervjuer (Ulf Birgersson Stockholms länsstyrelse, Bo Nylén mykolog Ekerö, Bo 
Törnqvist Skogsstyrelsen, Kjell Andersson Skogsstyrelsen, Stefan Eklund 
Skogsstyrelsen, Magnus Bergström Norrtälje kommun och Kristoffer Stighäll 
Naturskyddsföreningen). 

• GIS-skikt: nyckelbiotoper (åsgranskog, sandbarrskog och andra lämpliga biotoper), 
kNN-data (ålder och volym gran), fastighetskartan och ortofoto. 

Vintern 2008 var mild vilket gjorde att bombmurklan redan tidigt utvecklade fruktkroppar. 
Besöken skedde under perioden 28 februari till 19 april. På varje lokal registrerades antalet 
fruktkroppar samt exakt läge för alla växtplatser (se t.ex. bilaga 2-12). En växtplats utgörs av 
alla fruktkroppar som växer i en 10 x 10 m stor ruta, på några rika lokaler blev växtplatserna 
större (25 x 25 m). 

I uppdraget ingick även att notera eventuella hot och åtgärdsförslag på de olika lokalerna. 
Samtliga observationer har (förutom i denna rapport) rapporterats med exakta koordinater till 
Artportalen. 
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Resultat 2008 

Det var relativt gynnsamma väderförhållanden för bombmurklan under våren 2008, varmt och 
ganska fuktigt. Totalt besöktes 40 lokaler under inventeringen och svampen hittades på 13 
lokaler, sammanlagt 600 fruktkroppar. Av dessa lokaler var 5 nya. Att så många nya lokaler 
hittades kan till viss del förklaras med de gynnsamma väderförhållandena, men beror 
troligtvis mer på att det inte tidigare gjorts någon systematisk inventering i länet. 

Bombmurklans utbredning verkar vara västlig i länet (se bilaga 1). Lokalerna ligger samlade i 
huvudsak i fyra områden: Mörkö, Mälaröarna, NV Sigtuna och NV Norrtälje. 

Förutom de 13 lokaler med bombmurklor 2008 finns det 3 lokaler med nutida observationer, 
där lokalen förefaller vara oförstörd. Det totala antalet lokaler med bombmurkla i länet är 
alltså 16. Av dessa ligger 8 i naturreservat eller blivande naturreservat, 3 ligger i 
nyckelbiotoper, 1 i biotopskydd och 4 ligger på mark utan formellt skydd. 

 

 

Bild 6. Bombmurklan växer ofta i åsgranskogar. Husby naturreservat, Ekerö kommun (Munsö). 
Foto: 28 februari 2008, J. Björklind Möllegård  
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Tabell 1. Resultat från inventeringen av bombmurklor i Stockholms län 2008  
(BS = biotopskydd, NB = nyckelbiotop och NR = naturreservat). 

Lokal Kommun Status Första  Antal frukt-  Övrigt 
      observation kroppar 2008   
1. Bornsjöns NR  Botkyrka NR   0   
2. Tumba pappersbruk  Botkyrka   1903 0   
3. Adelsö-Sättra NR  Ekerö NR 1989 63   
4. Bonavik NR  Ekerö NR 2007 0 Intakt växtplats 
5. Husby NR  Ekerö NR 1995 4   
6. N Kurön  Ekerö Delvis i ny NB 2008 39 Ny lokal 2008 
7. N Kunstaberget  Ekerö     0   
8. Kvarnstuga  Ekerö   1892 0   
9. Lindby  Ekerö   2008 4 Ny lokal 2008 
10. Malmvik  Ekerö Delvis NB 1931 0   
11. Rödsten  Ekerö Planerat NR  2008 3 Ny lokal 2008 
12. Häringe-Hammersta NR  Haninge NR 1951 0   
13. Saltsjöbaden  Nacka NR 1950-talet 0   
14. Allemora  Norrtälje BS   0   
15. Grundsjömossarnas NR  Norrtälje NR 2007 113   
16. Gunnsjön  Norrtälje BS   0   
17. Hållvik  Norrtälje   2008 265 Ny lokal 2008 
18. Snåret  Norrtälje BS   0   
19. Vickelsjöns NR  Norrtälje NR   0   
20. Ö Blommenskärren  Norrtälje     0   
21. Flånäsviken  Nynäshamn   1979 0   
22. Björnkälla  Sigtuna NR   0   
23. Hornsvik  Sigtuna   1967 2   
24. Håtuna  Sigtuna Delvis NB   0   
25. Hällsboskogens NR  Sigtuna NR   0   
26. Näsudden  Sigtuna NR 1989 0 Intakt växtplats 
27. Pilsbo  Sigtuna   2002 53   
28. Skogstorp   Sigtuna BS 2002 0 Intakt växtplats 
29. Åtorpet  Sigtuna Blivande NR 1967 13   
30. Emmylund  Sollentuna Delvis BS   0   
31. Axviken  Södertälje NB   2   
32. Eriksö NR  Södertälje NR 2008 36 Ny lokal 2008 
33. Mölleviken  Södertälje     0   
34. Slessbergets NR Södertälje NR   0   
35. Tallbyskogens NR  Södertälje NR   0   
36. Tingsätra  Södertälje Delvis BS och NB   0   
37. Tveta  Södertälje BS   0   
38. Almare-Stäket NR  Upplands Bro NR 1951 0   
39. Allmanshagen Oxhagen  Upplands Bro     0   
40. Tunaskogen  Upplands Bro NB 1989 3   
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Hot 

Bombmurklans population bedöms ha minskat med ca 30 % på de senaste 50 åren i Sverige. 
De största orsakerna till detta är dels slutavverkning av äldre skog, dels att luckiga 
betespräglade skogar numera knappt inte existerar i landskapet. Bombmurklan är helt knuten 
till gran på väldränerad mark och med lång skoglig kontinuitet. Dessa biotoper är ganska 
ovanliga i Stockholms län eftersom de normalt domineras av tall eller blandning av tall och 
gran, och vid avverkning ersätts oftast granen med tall. Bombmurklan verkar inte heller klara 
slutavverkningar, i den drastiska förändringen som följer efter avverkningen överlever den 
troligtvis inte. I princip alla lokaler med bombmurkla i Stockholms län utgörs av 
avverkningsmogen skog, detta gör det till det största hotet. Minskningen av skogsbete är 
också en bidragande orsak till minskningen av lokaler i Stockholms län. När betet upphör 
växer skogarna igen med mer ris och tjockare mossmatta, detta missgynnar bombmurklan.  

 

Åtgärder för skydd av bombmurkla 

Den viktigaste åtgärden för att bevara bombmurklan är att förhindra slutavverkning på de 
kända lokalerna. Oskyddade lokaler bör skyddas eller åtminstone beskrivas som 
nyckelbiotoper. Det gäller framförallt för lokalen Pilsbo, Sigtuna och Hållvik, Norrtälje. Den 
sistnämnda lokalen var ny lokal för 2008 och mycket talrik på icke skyddad mark. Skogen ägs 
av Holmen skog och är avverkningsmogen. I ett område öster om lokalen har det tidigare 
funnits planer på att bilda ett naturreservat, en utvidgning så att även denna lokal innefattas 
skulle vara lämpligt. De aktiva åtgärder som kan göras för att gynna bombmurklan på dess 
växtplatser, är att öka andelen gran samt hålla ner mossmattans tjocklek. Plockhuggning av 
alla andra trädslag än gran bör gynna bombmurklan och dessutom ger det luckighet som även 
är fördelaktig. Det är viktigt att inte göra för stora insatser för då kan mikroklimatet kring 
växtplatserna försämras. Blir det för luckigt är risken att det blir för torrt. Skogsbete bör även 
införas, svällande mossmattor och ris hålls nere av betande djur.  
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Inventerade lokaler för bombmurkla i Stockholms län 

Botkyrka kommun 

1. Bornsjöns naturreservat besök: 8 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: Norsborg, Fiskarhagen ner mot Bornsjön  

Biotop: Granskog i sydsluttning ner mot Bornsjön. Inslag av tall och även hel del senvuxna 
kjolgranar. Markvegetation utgörs av tunn mossa eller barrmattor. Ganska luckig och torr 
biotop. 

Tidigare fynd: inga 

Övrigt: Eftersökt i hela sluttningen ner mot Bornsjön, från Djupvik till mitt emot Prästholmen. 
Troligtvis för torr biotop, eventuellt lämplig under några senvuxna kjolgranar. 

 

2. Tumba pappersbruk besök: 5 mars 2008 – Ej funnen  

Lokal: Söder om Tumba, söder om järnvägen i nordsluttning.  

Biotop: Gammal granskog i nordsluttning, närheten av bebyggelse.  

Tidigare fynd: 1903 T. Ekman. Osäker positions angivelse. 

Övrigt: Eftersökt söder om järnvägen vid Tumba bruk. Ingen lämplig lokal.  

 

Ekerö kommun 

3. Adelsö-Sättra naturreservat besök: 28 februari 2008 – 9 växtplatser, 63 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 639639 N 6587644, RT90: X 6588234  

Y 1593977 

Lokal: N Adelsö, SV om Sättra i Adelsö-Sättra naturreservat 

Biotop: Äldre sandbarrkog, före detta betad skog. Växtplatserna finns i de grandominerade 
områdena mellan vägen och stranden. Där är skogen tät och har hög luftfuktighet, mosstäcket 
är på sina håll tjockt. Bombmurklorna växer främst kring större granar på gränsen mellan 
barr- och mossmattan. 

Tidigare fynd: 1989 upptäckt av J. Nitare, 1997 B. Törnqvist 

Hot: Inget, lokalen ligger i naturreservat och är skyddad.  
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4. Bonavik naturreservat besök: 28 februari 2008 – Ej funnen 

Lokal: Munsö, i nyckelbiotop (ObjektID: 100870051) som ligger inom Bonaviks 
naturreservatet. 

Biotop: Åsgranskog med ett bitvis tjockt mosstäcke av husmossa, kammossa och väggmossa. 
Stark sluttande som närmare sjöstrand planar ut och avgränsar östra delen av lokalen.  

Tidigare fynd: 1 fruktkropp, 2007 M. Jonsson och J. Björklind Möllegård 

Hot: Inget, lokalen ligger i ett naturreservat och är skyddad 

 

5. Husby naturreservat besök: 28 februari 2008 – 2 växtplatser, 4 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 649827N 6583243, RT90: X 6583709 

Y 1604114 

Lokal: Munsö, Husby naturreservat 

Biotop: Gammal åsgranskog, inslag av äldre tallar. Lokalen ligger i en östlig sluttning och i en 
tvärgående ravin i rullstensåsen. Marken täcks av ett tunt mosstäcke och eller av rena 
barrmattor. Andra växter som förekommer är vispstarr, knärot och harsyra. 

Tidigare fynd: 1995 J. Nitare, 2002 HG. och Bibbi Wallqvist, 2005 Bibbi Wallqvist, 2007 M. 
Nordin och M. Gothnier  

Hot: Inget, lokalen ligger i naturreservatet och är skyddad. 

 

6. N Kurön besök 10 april 2008 - 7 växtplatser, 39 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 641399N 6579096, RT90: X 6579663 

Y 1595634 

Lokal: Söder om Adelsö, NV delen av Kurön, O om Kurö holme. 

Biotop: Biotop är varierande för olika växtplats. En växtplats i likåldrig, gallrad granskog; i 
väggmossa och på barrmatta. En växtplats på blockrik, medelålders granskog med inslag av 
björk, öppet läge. En under senvuxna kjolgranar på näringsfattig hällmark. Tre växtplatser i 
äldre granskog på moränhöjd mot en nyligen avverkad skog (blivande nyckelbiotop). En 
växtplats i äldre mossrik småblockig granskog. 

Tidigare fynd: Ny lokal 2008, S. Eklund. 

Hot: Ingen av växtplatserna är formellt skyddade. På hela ön bedrivs ett småskaligt 
skogsbruk. För att undvika att kända växplatser förstörs oavsiktligt, måste information om var 
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svamparna växer ges till markägarna. 

Övrigt: Fler växtplatser för bombmurklan går med all sannolikhet att hitta.  

 

7. N Kunstaberget besök: 28 februari 2008 – Ej funnen 

Lokal: ca 1000 m öster om Sättra, Adelsö 

Biotop: Luckig sandbarrskog, mest tall. Tjock mossmatta och mycket ris.  

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Eftersökt i nyckelbiotop (objektID: 100779201) och i biotopskydd (objektID: 
65892731595568) ca 1000 m öster om Sättra, ingen lämplig biotop funnen.  

 

8. Kvarnstuga besök: 11 mars 2008 – Ej funnen 

Lokal: N Färingsö, Väntholmen. 

Biotop: Ingen lämplig biotop funnen 

Tidigare fynd: 1882 Bohlin. Osäker lokalangivelse. 

Övrigt: Eftersökt i Väntholmens nordsida längs vattnet. 

 

9. Lindby besök: 10 april 2008 - 2 växtplatser, 4 fruktkroppar  

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 643953 N 6580802, RT90: X 6581338 

Y 1598209 

Lokal: S Adelsö, 300 m N om Lindby brygga 

Biotop: Luckig åsgranskog, tidigare betad (aktivt bete bedrivs även på en av växtplatserna). 
Mossrik, granskog med inslag av tall och björk. Längre upp finns ett stort område med döda 
granar, angripna av barkborren.  

Tidigare fynd: Ny lokal 2008 

Övrigt: Växtplatserna ligger precis utanför nyckelbiotopen (objektID: 100769111). Stora 
delar av nyckelbiotopen ser intressanta ut med flera lämpliga biotoper för bombmurkla. 

Hot: Skogen är avverkningsmogen och är inte skyddad. Dessutom kan granbarkborren även 
angripa granar vid bombmurklans växtplatser. 
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10. Malmvik besök: 11 mars 2008 – Ej funnen 

Lokal: Lindöbro, nordväst om tunneln på Lovön ner mot Mälaren. 

Biotop: Åsgranskog 

Tidigare fynd: 1931 Torén. Osäker lokalangivelse. 

Övrigt: Eftersökt i och kring nyckelbiotopen (objektID: 100853291) vid Lindöbro och öster 
om den, vid stranden. Tänkbar biotop för bombmurkla. 

 

11. Rödsten besök: 10 april 2008 - 1 växtplats, 3 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 661048N 6573570, RT90: X 6573898 

Y 1615220 

Lokal: SO Ekerö, 850 m NO om Rödsten 

Biotop: Sandbarrskog, plan mark med tunn mossa. Skogen är helt grandominerad, likåldrig 
och troligtvis gallrad. Bredvid växtplatsen växer även stor vårtrattskivling. Lokalen ligger i ett 
område som nyttjas för friluftsliv och flera stigar passerar nära växtplatsen.  

Tidigare fynd: Ny lokal 2008, B. Nylén. 

Hot: Lokalen är inte skyddad. Marken ägs av NCC och är i avverkningsmogen ålder, men 
enligt Bo Nylén har kommunen planer på att bilda ett naturreservat som kommer att innefatta 
lokalen.  

 

Haninge kommun 

12. Häringe-Hammersta naturreservat besök: 5 mars 2008 – Ej funnen 

Lokal: Häringe 

Biotop: Äldre, grandominerad skog i sluttningar och bergsbranter. 

Tidigare fynd: 1951, I. Backer. Osäker lokalangivelse.  

Övrigt: Eftersökt i två nyckelbiotoper (objektID: 090895271 och objektID: 090895391), flera 
tänkbara biotoper funna, men inga fruktkroppar.  
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Nacka kommun 

13. Saltsjöbaden besök: 14 mars 2008 – Ej funnen 

Lokal: Ca 1 km V om Solsidan hpl, vid stigen nedanför och i anslutning till scoutstugan, 
Tattby naturreservat 

Biotop: Mossrik granskog, inslag av tall, björk, asp.  

Tidigare fynd: 1950-talet Söderholm. 

Övrigt: Eftersökt i lämpliga biotoper i Tattby naturreservat. 

 

Norrtälje kommun 

14. Allemora besök: 1 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: Riala, 350 m N Allemora 

Biotop: Sandig ravinskog. Blandbarrskog, vissa partier helt grandominerande. Biotopskyddet 
genomskärs av en bäck som bidrar till högre luftfuktighet. I SV hörnet av biotopskyddet finns 
sluten skog med tunt lager av väggmossa, eventuellt lämpligt för bombmurkla.  

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Eftersökt i och kring biotopskyddet objektID: 66149391649766.  

 

15. Grundsjömossarnas naturreservat besök: 3 april - 10 växtplatser, 113 fruktkroppar   

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 693739N 6662063, RT90: X 6662008 

Y 1648991 

Lokal: Hallstavik, 300 m ONO om Grundsjön och 200 m NO om Grundsjön 

Biotop: Två dellokaler. Östlig: Luckig blandbarrskog med inslag av björk och asp på 
näringsfattig blockig mark. Området har en mosaikartad struktur utgörandes av hällmark, 
våtmark och barrskog. Växtplatserna återfinns uppe på de torrare markerna, på moränhöjder, 
under kjolgranar eller i grandungar. En växtplats i en planterad ungskog precis utanför 
reservatsgränsen, dock med flera äldre stubbar från större granar. Västlig: Äldre något luckig 
granskog på sandig morän. Marken är svagt sluttande till plan, markvegetationen utgörs i 
huvudsak av husmossa och väggmossa. Här växer även lite blåbärsris, blåsippor och vispstarr. 

Tidigare fynd: 2007 G. Hammar, 2007 M. Bergström och K. Stighäll    

Övrigt: Några av växtplatserna är inte riktigt typiska för bombmurkla. Dels växtplatsen i 
ungskogen, men även andra växtplatser är öppna, i helt solexponerade lägen.  
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Hot: Alla växtplatserna, förutom en, ligger inom Grundsjömossarnas naturreservat och är 
därmed skyddade. Genom att utöka befintligt reservat kan alla växtplatserna skyddas. 
Växtplats som ligger utanför naturreservatet utgörs dock av en planterad ungskog och har i 
övrigt begränsade naturvärden.  

 

16. Gunnsjön besök: 1 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: Bergshamra, SV Gunnsjön   

Biotop: Äldre naturbarrskog. Lokalen ligger i en nordsluttning och avgränsas i norr av 
Gunnsjön. Tjockt mosstäcke med blåbärsris och lingonris. Rikligt med död ved. Fler våta 
partier finns i området.  

Tidigare fynd: inga 

Övrigt: Eftersökt i och kring biotopskydd objektID: 66173751657723. Ingen lämplig biotop 
funnen.  

 

17. Hållvik besök: 15 och 19 april 2008 - 18 växtplatser, 265 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 691605N 6648146, RT90: X 6648115 

Y 1646687 

Lokal: Edsbro, ca 900 m SO Hållvik, 

Biotop: Naturbarrskog på morän, mest gran. Andra trädslag som växer där är hassel, lind och 
ek. Lätt kalkpåverkad mark med blåsippa, vispstarr, myskmadra och lungört. I området 
omkring finns det ett par glupar och andra våta partier. De flesta av bombmurklorna växte 
utefter en moränrygg, men den största koncentrationen av fruktkroppar (126 st.) växte på en 
kolbotten med ca 80-90 år gamla granar.  

Tidigare fynd: Ny lokal 2008, K. Stighäll 

Hot: Skogen ägs av Holmen skog och är avverkningsmogen. Det är viktigt att lokalen får ett 
formellt skydd, eftersom den är en av länets rikaste bombmurklelokaler. I ett område öster om 
lokalen har det tidigare funnits planer på att bilda ett naturreservat, en utvidgning så att även 
denna lokal innefattas skulle vara lämpligt.  

 

18. Snåret besök: 1 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: Largen, 650 m NV Snåret  

Biotop: Blandbarrskog i nordsluttning/rasbrant med tjockt mosstäcke. Inslag av asp, björk och 
rikligt med blåbärsris. Biotopen är öppen och ljus, avgränsas i norr av en tallsumpskog. Några 
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riktigt gamla tallar står i branten (över 200 år).  

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Eftersökt i och kring biotopskyddet objektID: 66124321650824 och nyckelbiotopen 
objektID: 110920132. Ingen lämplig biotop funnen. 

 

19. Vickelsjöns naturreservat besök: 3 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: Hallstavik, 6 km V om Edebo vid Vickelsjön. 

Biotop: Barrnaturskog med ymnigt mosstäcke och rikligt med död ved, inslag av björk, asp 
och ek. Området har en mosaikartad struktur utgörandes av hällmark, våtmark och 
blandbarrskog. 

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Eftersökt i hela naturreservatet. Flera tänkbara växtplatser, men inga fruktkroppar 
funna. 

 

20. Ö Blommenskärren besök: 19 april - Ej funnen 

Lokal: Edsbro, Ö om Blommenskärren 

Biotop: Granskog på moränrygg med tjock mossmatta. 

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Eftersökt i områden öster om Blommenskärren.  

 

Nynäshamn kommun 

21. Flånäsviken besök: 5 mars 2008 – Växtplats förstörd 

Lokal: 300 m NO om Flånäsvikens nordspets, Sorunda 

Tidigare fynd: 1979 K. Söderholm 

Övrigt: Skogen är avverkad. 

 

Sigtuna kommun 

22. Björnkälla besök: 10 mars 2008 – Ej funnen 
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Lokal: Ö om Björnskälla i Rävsta naturreservat 

Biotop: Mest hällmark, med områden med mossrik granskog  

Tidigare fynd: Inga 

 

23. Hornsvik besök: 7 mars 2008 – 2 växtplatser, 2 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 649556N 6617957, RT90: X 6618433 

Y 1604264 

Lokal: Ö om Skofjärden, 300 m Ö om Hornsvik,  

Biotop: Mossrik äldre granskog, troligtvis tidigare skogsbete. Hög luftfuktighet. 
Bombmurklorna växte i barrmattan på en moränrygg bredvid en våtmark. 

Tidigare fynd: 1967 E. Gunnerbeck 

Övrigt: Flera lämpliga biotoper finns i de mer blockrika områdena nordöst om växtplatserna.  

Hot: Skogen är avverkningsmogen och lokalen är inte skyddad eller beskriven som 
nyckelbiotop. Området borde skyddas.    

  

24. Håtuna besök: 2 april 2008 - Ej funnen. 

Lokal: Ö Håtunaholmsviken 

Biotop: Mossrik granskog i sluttning ner mot Mälaren. Inslag av tall, björk och sälg. Öppen 
och ljus skog.  

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Eftersökt i nyckelbiotop (objektID: 110820011) och närliggande skog. 

 

25. Hällsboskogens naturreservat besök: 10 mars 2008 – Ej funnen 

Lokal: 2,5 km NV om Sigtuna. 

Biotop: Blandbarrskog. Marken har tidigare utnyttjats som skogsbete. Tjock mossmatta med 
både lingon- och blåbärsris 

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Inga lämpliga biotoper funna. 
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26. Näsudden besök: 10 mars 2008 – Ej funnen 

Lokal: Rävsta naturreservat, 300 m NNV om Näsuddens sydspets. 

Biotop: Sandbarrskog. Äldre granskog, med stort inslag av tall.  

Tidigare fynd: 1989 J. Nitare; 1993 J. Flyckt och M. Eriksson; 2002 H. Croneborg, A. 
Hallingbäck och T. Hallingbäck,  

Övrigt: Flera lämpliga växtplatser funna, men inga fruktkroppar. Lokalen utgörs av en 
nyckelbiotop objektID: 110822051 och ligger i Rävsta naturreservat. 

 

27. Pilsbo besök: 7 mars 2008 – 14 växtplatser, 53 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 648690 N 6619706, RT90: X 6620193 

Y 1603419 

Lokal: Pilsbo ca 2 km SÖ Skokloster slott.  

Biotop: Äldre och mossrik granskog på blockrik mark. Tidigare har skogen varit betad. Idag 
är skogen troligtvis tätare och har högre luftfuktighet. Marken är blockrik och ligger i en SV 
sluttning. Bombmurklorna växte i huvudsak på västra sidan stigen ovanpå eller vid blocken på 
en moränrygg. 

Tidigare fynd: 2002 G. Aronsson 

Hot: Lokalen är inte formellt skyddad, men inte heller hotad. Uppsala kommun äger marken 
och den är avsatt för friluftsliv.  

 

28. Skogstorp besök: 7 mars 2008 – Ej funnen 

Lokal: Biotopskyddet vid Skogstorp 2,5 km SÖ om Skokloster slott. 200 m NO om Åtorpet 

Biotop: Äldre betespräglad skog. Granskog med hög andel tall och björk, inslag av äldre 
senvuxna granar i mossmattan. Stora delar av lokalen utgörs av sumpskog. 

Tidigare fynd: 2002 S. Eklund 

Övrigt: Lokalen ligger inom biotopskydd objektID: 66204261604226. 

Hot: Inget, lokalen är skyddat som biotopskydd.  
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29. Åtorpet besök: 2 februari och 7 mars 2008 – 9 växtplatser, 15 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 649171 N 6619478, RT90: X 6619959 

Y 1603897 

Lokal: Åtorpet 2,5 km SÖ om Skokloster slott. 

Biotop: Äldre och mossrik granskog på blockrik mark. Skogen är i det närmaste enskiktad 
efter en gallring som gjordes på 1980-talet. Huvuddelen av träden är under 100 år, men en del 
är över 130 år. Lokalen har åtminstone de senaste 400 åren, fram till 1950-talet, varit betad.  

Tidigare fynd: 1967 och 1985 Gunnelbeck, 1985 och 1986 K. Martinsson och J. Nitare, 2007 
G. Aronsson 

Övrigt: 2007 hittade G. Aronsson över 110 fruktkroppar. 

Hot: Inget, blivande naturreservat. 

 

Sollentuna Kommun 

30. Emmylund besök: 2 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: Rotebro, Norrvikens NO 

Biotop: Granskog i brant nordsluttning ner mot Norrviken. Tjock mossmatta av husmossa, 
kammossa och väggmossa. Inslag av tall, björk och asp.  

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Några lämpliga biotoper funna, men inga fruktkroppar. Eftersökt i och kring 
biotopskydd objektID: 65982491621705  

 

Södertälje kommun 

31. Axviken besök: 7 april 2008 - 1 växtplats, 2 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 654874 N 6545962, RT90: X 6546360 

Y 1608711 

Lokal: Mörkö, mellan Axvika holmar och ca 700 m V. 

Biotop: Naturbarrskog i bergbrant. Omväxlande hällmarker och mossig granskog. Växtplatsen 
är i en sänka ovanför klippbranten i närheten av en våtmark. I ett skyddat läge står ett äldre 
bestånd med gran. Markvegetationen domineras av mossa (husmossa och väggmossa), inget 
ris.  
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Tidigare fynd: Ny lokal 2008. 

Hot: Skogen är avverkningsmogen. Lokalen är inte formellt skyddat, men ligger inom en 
nyckelbiotop objektID: 090891141. 

 

32. Eriksö naturreservat besök: 4 mars 2008 – 3 växtplatser, 36 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 652470 N 6535953, RT90: X 6536378 

Y 1606185 

Lokal: S Mörkö, 200 m SV om Eriksö gård. 

Biotop: Naturbarrskog i brant östsluttning, bombmurklorna växer kring några större granar 
precis nedanför en bergsbrant. Markvegetationen domineras av väggmossa med inslag av 
harsyra och vispstarr. Väldränerad mark.  

Tidigare fynd: Ny lokal 2008, B. Törnqvist  

Hot: Inget, lokalen ligger i naturreservat och dessutom i en nyckelbiotop objektID: 
090871191. 

 

33. Mölleviken besök: 7 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: Mörkö, 1400 m S om Skanssundet. 

Biotop: Sandbarrskog, likåldrig och gallrad granskog.   

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Ligger i närheten av en gammal, numera förstörd, lokal på Skansholmen. 

 

34. Slessbergets naturreservat besök: 7 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: S Mörkö 

Biotop: Mossrik naturbarrskog med en fornborg centralt. Inslag av tall, asp, hassel och ek. 
Branta klippor och bitvis blockigt. Markvegetationen domineras av mossa, främst husmossa, 
men även blåsippor och vispstarr växer där. 

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Eftersökt i hela naturreservatet, men inga fruktkroppar funna. Många lämpliga 
biotoper för bombmurklor i sluttningarna upp mot fornborgen bland senvuxna granar. 
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35. Tallbyskogens naturreservat besök: 8 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: Södertälje, S om Viksäter 

Biotop: Mossig granskog på sandig och blockig mark, inslag av tall och hassel. Hela 
naturreservatet ligger i en sydsluttning ner mot Mälaren. Sluttningen varierar från svagt 
sluttande blockrik mark till klippbrant. Markvegetation utgörs mestadels av husmossa och 
väggmossa, lite blåbärsris och blåsippa. Området är ett populärt friluftsområde och 
genomkorsas av flera stigar.  

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Eftersökt i hela naturreservatet, inga fruktkroppar funna. Många tänkbara växtplatser 
inom området.  

 

36. Tingsätra besök: 4 mars 2008 – Ej funnen 

Lokal: Tingsätra mellan sjöarna Södra Yngern och Vällingen 

Biotop: Åsgranskog i stark sluttning, tjock mossmatta. Hög luftfuktighet. 

Tidigare fynd: Inga 

Övrigt: Eftersökt i och kring biotopskydd objektID: 65589451594975 och nyckelbiotop 
objektID: 100718111. 

 

37. Tveta besök: 8 april 2008 - Ej funnen 

Lokal: Södertälje, 800 m SSO om Tveta kyrka 

Biotop: Åsgranskog med inslag av tall, sälg, björk och asp. Luckig skog. Markvegetationen 
utgörs av tunn husmossa och väggmossa, i den växer vispstarr.  

Tidigare fynd: inga 

Övrigt: Eftersökt i hela biotopskyddet objektID: 65597091603726 . Möjligen för torr miljö för 
bombmurklor. 

 

Upplands Bro kommun 

38. Almare-Stäket naturreservat besök: 29 februari 2008 – Ej funnen 

Lokal: Kungsängen, Almare-Stäket naturreservat. 

Biotop: Blockig och mossig blandbarrskog. Rasbrant utgör en del av lokalen.  
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Tidigare fynd: 1951 B. Cortin, osäker lokalangivelse.  

Övrigt: Eftersökt i Almare-Stäket naturreservat, både i branten ner mot Mälaren och i de 
centrala delarna av reservatet.  

 

39. Allmanshagen Oxhagen besök: 29 februari 2008 – Ej funnen 

Lokal: 500 m O Kummelvik 

Biotop: Blandskog, vissa partier grandominerade. 

Tidigare fynd: 1989 T. Wiiburg och D. Olofsson, osäker lokalangivelse. 

Övrigt: Eftersökt i Allmanshagen och Oxhagen, inga växtplatser funna. Färskt vildsvinsbök. 

 

40. Tunaskogen besök: 29 februari 2008 – 1 växtplats, 3 fruktkroppar 

Koordinater (noggrannhet 100m): SWEREF99: E 654632 N 6592118, RT90: X 6592527 

Y 1609027 

Lokal: Lennartsnäs söder om Kungsängen, 900 m NNV om Klintudden 

Biotop: Sandbarrskog, i det närmaste helt grandominerad. Skogen är tät med hög luftfuktighet 
och tjock mossmatta av i huvudsak husmossa. Bombmurklorna växte i tunt mosslager på 
gränsen mellan barrmatta och mossmatta i östsluttning upp mot en moränhöjd. Lokalen saknar 
både blåbär- och lingonris.  

Tidigare fynd: 1989 och 1995 J. Nitare, 1998 S. Eklund  

Övrigt: Eftersökt i nyckelbiotop objektID: 100881011. Fyrflikig jordstjärna (Geastrum 
quadrifidum) funnen på två ställen i lokalen. Färskt vildsvinsbök 

Hot: Skogen är avverkningsmogen. Lokalen ligger i en nyckelbiotop objektID: 100881011 
och har därmed inget formellt skydd. 
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Bilaga 1. Inventerade lokaler 2008. 
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Bilaga 2.  Karta över lokal nr. 3 Adelsö-Sättra NR  

 

Bilaga 3. Karta över lokal nr. 5 Husby NR  
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Bilaga 4. Karta över lokal nr. 6 N Kurön 

 

Bilaga 5. Karta över lokal nr. 9 Lindby  
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Bilaga 6. Karta över lokal nr. 11. Rödsten  

 

Bilaga 6. Karta över lokal nr. 15 Grundsjömossarnas NR. 
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Bilaga 7. Karta över lokal nr. 17 Hållvik. 

 

Bilaga 8. Karta över lokal nr. 23 Hornsvik  
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Bilaga 9. Karta över lokaler nr. 27 Pilsbo, nr. 28 Skogstorp och nr. 29 Åtorpet. 

 

Bilaga 10. Karta över lokal nr. 31 Axviken. 
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Bilaga 11. Karta över lokal nr. 32 Eriksö NR. 

 

Bilaga 12. Karta över lokal nr. 40 Tunaskogen. 

 


