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Förord 

Som ett led i arbetet med det av riksdagen beslutade miljömålet Ett rikt växt och 
djurliv har det skapats ett flertal åtgärdsprogram för hotade arter. Dessa program 
beskriver läget för djur, växter eller naturtyper som på ett eller annat sätt hotas i 
vårt moderna samhälle. De ger även förslag på åtgärder som skulle underlätta 
tillvaron för dem. 

Västmanlands län är nationell koordinator för åtgärdsprogrammet för 
rökpipsvamp (Urnula craterium), vilket faller sig naturligt eftersom länet utgör ett 
av kärnområdena för svampens utbredning i Sverige. Programmet har utarbetats 
av Hans Rydberg och är fastställt 2008 och avser perioden 2007-2010. Här 
fastslås bland annat att kunskapen om artens utbredning är otillräcklig. Eventuellt 
är svampen delvis förbisedd på grund av att dess fruktkroppar bildas mycket tidigt 
på våren, ofta i samband med snösmältningen, då de flesta svampentusiaster ännu 
inte påbörjat säsongen. 

Mot bakgrund av detta har det på Länsstyrelsens initiativ gjorts fyra inventeringar 
i Västmanlands län mellan 2005-2009. Inventeringarna har utförts av fyra olika 
inventerare; Hans Rydberg, Niclas Bergius, Ralf Lundmark och Tom Sävström. 
Alla inventerarna har bidragit med textmaterial vilket sammanfattas i denna 
rapport. Ambitionen med rapporten är också att skapa intresse för rökpipsvampen 
och vägledande instruktioner för naturvårdsinsatser i de utpekade områdena. 

Rapporten publiceras i Länsstyrelsens rapportserie.  

 

 

Anna Olofsson  Mats Harrysson 

Enhetschef   Handläggare 
Natur- och kulturmiljöenheten Åtgärdsprogram för hotade arter     
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Sammanfattning 

Den här rapporten är ett resultat av fyra inventeringar av Rökpipsvamp Urnula 
craterium som utförts inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter i 
Västmanlands län mellan år 2005-2009. 
 
Rökpipsvamp växer på död hasselved i halvskuggiga – skuggiga biotoper med 
hög luftfuktighet. Exempel på sådana biotoper är hassellundar, granskog med 
hassel, skogsklädda bäckraviner och bergrötter samt strandskogar. Fruktkroppar 
av rökpipsvampen hittas under våren (främst mars-april) och dess förekomst 
gynnas av snörika vintrar med långsam snösmältning. Det har funnits anledning 
att tro att arten varit delvis förbisedd på grund av den för svampar något udda 
tiden för fruktkroppssättning. Det som dessutom gör den svårinventerad är att den 
liksom många andra svampar är väderberoende och kan variera i antal i såväl 
tiden som i rummet. 
 
Svampen var innan 2005 känd från fem lokaler i Västmanlands län. I 
inventeringarna som sammanställs i denna rapport har totalt 68 lokaler besökts. 
Det gjordes två nyfynd där det ena senare dementerades. Rökpipsvampen är idag 
således känd från sex lokaler i Västmanlands län varav en där inga återfynd gjorts 
sedan 1975. Samtliga fynd är gjorda i länets mellersta och östra delar (fig 3). 
Förutom fyndlokalerna pekas 35 lokaler ut som till synes lämpliga för att hysa 
rökpipsvamp medan 27 lokaler har visat sig vara biotoper som inte är passande. I 
rapporten görs bedömningen att vi idag känner till 20 % av länets verkliga antal 
lokaler. 
Skötselbehoven varierar på fyndlokalerna. Tre av områdena bedöms behöva 
åtgärder inom kort för att säkerställa rökpipsvampens fortlevnad. De åtgärder som 
diskuteras är avverkning av gran som skuggar hasselbestånden för kraftigt samt 
utplacering av död hasselved för att säkerställa substrat tillgång i väntan på 
effekter av restaureringsåtgärder. Den lokal som benämns Hästlösa, där Sveriges 
största enskilda fynd gjordes 2008, är i akut behov av åtgärder. Här kan nämnas 
att när den här rapporten skrivs i december 2009 har arbetet med avverkning för 
ljusinsläpp på den lokalen påbörjats och naturvårdsinsatser och övervakning på de 
övriga lokalerna planeras inför 2010.   
 

 



INVENTERING AV RÖKPIPSVAMP, URNULA CRATERIUM, I VÄSTMANLAND 2005-2009 
 

6 

 

 



INVENTERING AV RÖKPIPSVAMP, URNULA CRATERIUM, I VÄSTMANLAND 2005-2009 
 

7 

1 Inledning 

Den här rapporten sammanställer data från fyra inventeringar av rökpipsvamp i 
Västmanlands län. Inventeringarna har utförts vid fyra tillfällen av fyra olika 
inventerare under perioden 2005 - 2009, inom ramen för åtgärdsprogrammet för 
rökpipsvamp som gäller mellan 2007 - 2010.  
 
2005 - inför författandet av åtgärdsprogrammet för rökpipsvamp inventerade Hans 
Rydberg m.fl. artens kända lokaler i sju län (AB,C,D,E,T,U,X) i mellansverige 
varav sju lokaler i Västmanlands län. Syftet var att klarlägga artens aktuella status, 
att öka kunskapen om artens ekologi samt att bedöma hotstatus och 
framtidspotential inom respektive lokaler. 
 
2006 inventerade Niclas Bergius ett femtiotal potentiella nya lokaler i länet i 
enlighet med instruktioner i det blivande åtgärdsprogrammet. Syftet var att söka 
nya växtlokaler utanför områden som är naturreservat. Även fem av länets då sex 
kända lokaler besöktes.  
 
2008 inventerade Ralf Lundmark 27 lokaler varav 23 var ej tidigare inventerade 
områden som tycktes överensstämma med rökpipsvampens biotopkrav. Fyra av 
länets sex tidigare kända lokaler besöktes även detta år. I denna inventering 
dementerades två recenta fynd och nyfynd gjordes på en lokal vilket resulterade i 
oförändrade sex kända lokaler i länet genom tiderna.  
 
2009 återinventerades nio områden av Tom Sävström. Fem av dessa var tidigare 
kända fyndlokaler och fyra var områden i Arboga och Köping kommuner som 
utpekats som potentiellt lämpliga i Niclas Bergius inventering från 2006.  
 
Samtliga resultat redovisas med lokalbeskrivningar och kartmaterial i denna 
rapport. 
 

 



INVENTERING AV RÖKPIPSVAMP, URNULA CRATERIUM, I VÄSTMANLAND 2005-2009 
 

8 

2 Artpresentation 

Rökpipsvampen liknar i knoppstadiet en liten brunaktig päronformad röksvamp 
som senare under mognaden spricker upp i toppen i ett stjärnformigt hål som 
blottar det svartfärgade sporbärande skiktet. Karaktäristiskt för arten är de små 
utåtböjda flikar som bildar tänder på urnans kant. Fruktkroppen blir 4 - 6 cm hög 
oftast försedd med ett 2 – 4 cm långt skaft. Fruktkropparna utvecklas i mars-april.  
 
Rökpipsvampens växtplatser kan utgöras av hasselbestånd i alltifrån lövskog till 
riktigt mörk granskog. Markskiktet är normalt öppet och mer eller mindre fritt 
från vegetation som bärris och annan kraftigare vegetation än just hassel. Ofta är 
granen närvarande på svampens växtplatser och utgör normalt en stor del av 
trädskiktet. Rökpipsvampen växer på döda grenar och stamdelar av hassel som 
fallit till marken och befinner sig i olika nedbrytningsstadier. Dessa substrat kan 
vara alltifrån dolda i marken så att bara svampens fruktkroppar sticker upp, till 
mera sällsynt hängande lågt i hasselbuketten eller över någon sten. Det normala är 
dock att den markliggande hasselved som svampens fruktkroppar växer på mer 
eller mindre kan skymtas där den ligger delvis dold av löv, granbarr eller mossor. 
Fruktkropparna uppträder enstaka, i grupp eller karaktäriskt tätt i rad utmed det 
vanligen långsträckta substratet. 
 
Rökpipsvampen är beroende av att dess substrat är fukthållande, i synnerhet under 
fruktkroppsbildandet fram till mognad. Växtplatsen är fuktpåverkad av rörligt 
markvatten, närhet till bäck eller vattensamling. Luftfuktigheten är därför 
genomsnittligt hög och bibehålls genom att trädskikt skyddar från direkt solljus 
och vind. Djup tjäle kan vara en viktig faktor på flera av artens växtplatser då den 
genom en lång smältperiod bidrar till att hålla markfukt i överflöd långt in på 
våren. Tjälen torde vara särskilt gynnsam i skuggiga grandominerade 
skogsbestånd där den sitter i länge, långt in på våren. På sådana lokaler tycks 
rökpipsvampens fruktkroppar vara som mest långlivade och kan ses under en 
period på ända upp till 8 veckor samt uppträda i särskilt höga numerär. 
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Figur 1: Den tandade kanten kring hålet är typisk för Rökpipsvampen. Foto: Ralf Lundmark 

 

Figur 2: Rökpipsvampar karaktäristiskt på rad längs död hasselved. Foto: Karin Andersson 
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3 Utbredning 

Rökpipsvampen är vanlig i Nordamerika men sällsynt i hela Europa. I Norden 
finns den endast rapporterad från Sverige och Finland. 
I Sverige är den känd från 31 lokaler. Huvuddelen av dessa är belägna i de 
centrala delarna av Uppland och Västmanland. 
De västmanländska fynden är gjorda i tre kommuner: Surahammar (3), Sala (2) 
och Västerås (1 äldre fynd). 

 
       Figur 3: De sex fyndlokalerna i Västmanlands län. 
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Det enskilt största fyndet i Sverige gjordes 2008 i Västmanland, Surahammars 
kommun, vid lokalen som nedan omnämns Hästlösa. Här uppträdde det året 529 
fruktkroppar. 
 

 
Figur 4: Delar av det stora antalet fruktkroppar vid Hästlösa 2008. Foto: Ralf Lundmark 
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4 Lokalbeskrivningar 

4.1 Fyndlokaler 

4.1.1 GULLVALLA NR, SALA KOMMUN                                

X6643745, Y1535970 
Hassellund på en rullstensås mellan två våtmarker. På marken finns enstaka ytliga 
moränblock. Hasseln är mycket gammal och död ved förekommer rikligt. Enstaka 
överståndare finns, främst rönn och björk samt enstaka asp och gran – den senare 
dock mycket sparsam. Vanliga arter i fältskiktet är vitsippa, blåsippa, vispstarr 
och husmossa. Området är naturreservat. Rökpipsvampen uppträder vid ett antal 
hasselbuskar, främst på västsluttningen i områdets SV del. Fynd har gjorts inom 
tre, relativt närliggande delbestånd (se bilaga 6.2.1). 
Skötselförslag: Endast ett fåtal granar växer på lokalen. Möjligheter finns att 
lokalen bevaras även på längre sikt eftersom rökpipsvampen här kan tänkas 
uppträda på en mer naturlig lokal – utan graninväxning. Viktigt att granen på sikt 
bevakas, så den inte tar över. 
Inventeringsresultat Urnula craterium: 
2005:  49 ex 
2006:  35 ex 
2008:  ej inventerad 
2009:  ej återfunnen 

 
Figur 5: Rent hasselbestånd vid Gullvalla. Foto: Tom Sävström 

 
 



INVENTERING AV RÖKPIPSVAMP, URNULA CRATERIUM, I VÄSTMANLAND 2005-2009 
 

13 

4.1.2 SMEDSBO, TÄRNA, SALA KOMMUN                               

X6635437, Y1555368 
Mitt i skogen, men gränsande till gamla hagmarker, ligger ett område med mycket 
gammal hassel. Lunden är begränsad till en blockig höjdrygg där det förutom 
hassel även växer gran, asp och björk. Särskilt granarna är stora och grova. 
Vegetationen i lunden är rik på gräs och örter. I den vildväxande lunden finns det 
gott om död ved. Området har klassats som nyckelbiotop och har säkert sitt 
ursprung i en gammal, troligen extensivt betad hagmark. Marken är rikt blockig 
och kan knappast ha kunnat betas intensivt. På blocken växer idag täta mossfällar. 
Lokalen för rökpipsvamp ligger intill en liten sänka med till synes bra 
mikroklimatiska förhållanden med hög luftfuktighet. Marken är frisk och lutar 
svagt åt söder. Beståndet med rökpipsvamp är beskuggat, främst av en stor gran. 
Skötselförslag: I dagsläget inga åtgärder, men biotopen bör hållas under uppsikt. 
Om granen ökar i omfattning kommer beskuggningen att medföra ett åldersglapp 
av hassel eftersom det sker en alltför begränsad tillväxt av nya skott som skall 
bidra till död ved i framtiden. 
Inventeringsresultat Urnula craterium: 
2005:  5 ex 
2006:  ej inventerad 
2008:  ej inventerad 
2009:  8 ex 

 
Figur 6: Grova hasselbuketter vid Smedsbo. Foto: Tom Sävström 
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4.1.3 HÄSTLÖSA, SURAHAMMAR KOMMUN                               

X6617604, Y1515962 
Granskog med inslag av triviallöv och hassel på moränbackar samt före detta 
åkerlappar. Hasselförekomsten är ojämn och mestadels hårt trängd i den överlag 
mörka granskogen. Gott om död hasselved medan tillväxt av nya buskar är 
bristfällig. Vattenförsörjning genom två bäckar och rörligt markvatten. 
Rökpipsvampen uppmärksammades här först av Lars Bsenko under slutet av1990-
talet, därefter har den kunnat följas här de flesta år. Under 2008 års inventering 
summerades hela 529 fruktkroppar vilket är den högsta notering som gjorts på en 
enskild lokal i Sverige. 
Skötselförslag: Då nyproduktionen av hassel är otillräcklig behövs akuta åtgärder 
för att etablera nya hasselbuskar. Det kan ske genom att ta bort åtskilliga stora 
granar så att hasseln får ljus och kan växa till. Valet av träd måste ske med stor 
hänsyn till rökpipsvampens kontra hasselns behov. Fram till dess att ny hassel 
börjar producera död ved måste hasselved från annan plats tillföras för att säkra 
rökpipsvampens behov av substrat. Man kan också försöka sprida arten till 
grannfastigheten i nordväst då det finns till synes goda förutsättningar för 
svampen att etablera sig där. 
Inventeringsresultat Urnula craterium: 
2005:   20 ex 
2006:   28 ex  
2008: 529 ex 
2009:   84 ex 

Figur 7: Otillräcklig nyproduktion av hassel vid Hästlösa. Foto: Tom Sävström  
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4.1.4 KLOCKARBO, SURAHAMMAR KOMMUN                            

X6621547, Y1515104 
Granskog med inslag av triviallöv och hassel på svagt sluttande morän. 
Hasselförekomsten är  ojämn och mestadels hårt trängd av gran. Vattenförsörjning 
genom ytligt markvatten, ett grunt dike och en liten bäck. Lokalen upptäcktes 
under 2008 och sågs som en av de lämpligare rökpiplokalerna under 
inventeringens förarbete. Området har gallrats för något år sedan vilket har gjort 
att flertalet av rökpipsvampens växtplatser är exponerade för sol och riskerar att 
torkas ut för tidigt på våren. Bitvis ligger stora högar av granris över svampens 
växtplatser både på gott och ont. Några fruktkroppar har klarat torkan bättre under 
granriset än de mera exponerade fruktkropparna, å andra sidan kommer de större 
rishögarna tids nog att sjunka ihop och helt begrava den markliggande hasselved 
där svampen växer. 
Skötselförslag: Hasseln behöver föryngras. Befintliga växtplatser behöver 
beskuggas av träd utan att för den delen konkurrera med hasseln vad gäller 
livsutrymme. Under tiden ny hassel växer till sig behövs hasselved tillföras och 
placeras ut strategiskt. Granriset bör helt eller delvis tas bort beroende på annan 
förutsättning till beskuggning av svamparna. 
Inventeringsresultat Urnula craterium: 
2005:  ej inventerad 
2006:  ej inventerad 
2008:  104 ex 
2009:    33 ex 

 
Figur 8: Ris från gallring kvar på lokalen vid Klockarbo. Foto: Tom Sävström 
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4.1.5 VÄSTSURA HASSELLUND, SURAHAMMAR KOMMUN       

X6619790, Y1520255 
Lövdominerad blandskog med stort inslag av hassel och ökande tillväxt av gran. 
Området kännetecknas av kuperad terräng med morän där två bäckar präglar 
omgivningarna genom att bitvis flyta ut så brett att öar med lövträd och hassel 
uppstått. Gott om hassel i alla stadier. Vattenförsörjning genom bäckar och ytligt 
markvatten. Fruktkropparna har hittats inom ett mycket begränsat område trots att 
ett större område ser ut att vara väl lämpat för rökpipsvampen. Lokalen är känd 
sedan 2001 då svampar hittades av Tom Sävström. 
Skötselförslag: Lokalen ser mycket bra ut i nuläget varför åtgärder inte är 
aktuella. 
Inventeringsresultat Urnula craterium: 
2005:  15 ex 
2006:  37 ex 
2008:  85 ex 
2009:  43 ex 

 
Figur 9: Nedre loppet av en rännil vid Västsura Hassellund. Foto: Tom Sävström 
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4.1.6 RIDÖN, KURÖN, VÄSTERÅS KOMMUN                                  

X6598826, Y1548510 
Blandskog med inslag av hassel på sluttande morän. Hasselförekomsten är delvis 
bortröjd och kvarvarande buketter är i de flesta fall unga och saknar betydande 
inslag av död ved. Vattenförsörjning genom ytligt markvatten. Platsen antas (av 
länsstyrelsen) vara den som L-E Kers noterade rökpipsvamp på under 1975. I maj 
2005 har Mats Larshagen, Sveaskog, sett fruktkroppar av svampar på platsen som 
Rydberg samt länsstyrelsen tolkade som rökpipsvamp. Det här dementerades 2008 
av Ralf Lundmark som vid samtal med Larshagen kom fram till att det sannolikt 
rörde sig om kvarstående fjolårsexemplar av röksvamp, Lycoperdon sp. I 
dagsläget ser platsen ut att vara i sämsta laget för rökpipsvamp då hasselns 
produktion av död ved är låg. Även de fukthållande elementen verkar otypiska då 
de inte är blöta nog. Frågan om det är rätt plats är berättigad. 
Inventeringsresultat Urnula craterium: 
2005:  ej återfunnen 
2006:  ej inventerad 
2008:  ej återfunnen 
2009:  ej inventerad 
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5 Diskussion 

5.1 Ekologi 
Granens närvaro vid rökpipsvampens växtplatser torde ha betydelse genom att 
hasseln trängs så att produktion av död ved påskyndas. Det sker förstås naturligt 
även i tätstammiga gamla hasselbuketter varför granens huvudfunktion kan vara 
någon annan, möjligen att beskugga och skydda växtplatsen från uttorkning. På 
sikt utgör dock granen ett hot mot rökpipsvampens växtplatser då täta granbestånd 
inte är en miljö där hasseln frodas. Skogsmiljön där rökpipsvampen förekommer i 
Västmanland verkar i de flesta fall ha en relativt kort historia på plats, många 
gånger bara en sluten trädgeneration efter att tidigare varit mera öppen och 
förmodligen nyttjats som någon typ av ängs- eller betesmark. Det ger också sken 
av att rökpipsvampen föredrar skogar i senare successionsstadier så länge hasseln 
håller ut i konkurrens från granen.     
 
Att rökpipsvampen skulle gynnas av särskilt lång och snörik vinter som bland 
annat anges från Uppsala län (Aronsson, 2007) kan inte styrkas av denna rapport. 
2008 års rekordartade uppträdande av rökpipsvamp sammanföll med en utdragen 
tidig vår efter en ganska blöt vinter varvat med decimeterdjupt snötäcke. Det talar 
snarare för att det är en ihållande fuktperiod under sval årstid som gynnar 
fruktkroppsbildningen. Måhända att sådana betingelser också kan uppstå under ett 
långsamt smältande snötäcke. 
 
Svampen verkar gynnas om substratet bryts ned långsamt, kanske för att det ger 
chans till en längre och stabilare växtmiljö. Det bör rimligtvis innebära att arten 
inte uppträder på lokaler där hasselved bryts ned för fort, exempelvis i bördiga 
lövskogar med väldigt humöst underlag eller med lera ytligt i markskiktet. 
Markens ytskikt bör istället vara mer eller mindre dränerad, något som 
kännetecknar morän, men utan att för den delen ge avkall på rökpipsvampens 
behov av fukthållande element på sin växtplats. Det skulle i så fall stämma 
överens med det faktum att de i särklass största förekomsterna med rökpipsvamp i 
landet, Hästlösa respektive Klockarbo i Västmanland, samt Styggkärret och 
Gåsholmens naturreservat i Uppland, är uteslutande från grandominerade 
skogsbestånd just på morän. 

5.2 Beståndsuppskattning 
Rökpipsvampens utbredning i landet uppvisar en tyngdpunkt samlat till ett fåtal 
snäva områden i Uppland och Västmanland, därtill endast enstaka eller några få 
fynd i främst angränsande län. De relativt isolerade koncentrationerna i Uppland 
och Västmanland väcker frågan om inte arten är förbisedd i övriga mellanliggande 
områden och kanske även vida omkring inom artens kända utbredningsområde. 
Några av de mest aktiva inventerarna av rökpipsvamp i landet huserar just i det 
man i dag betraktar som artens kärnområden. Här ska tilläggas att de flesta övriga 
svampkännare som rör sig i skog och mark normalt letar svamp under sommar 
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och höst, det vill säga under annan tid på året än då rökpipsvampen uppvisar 
fruktkroppar. Svampen uppträder i både frodiga hasselbestånd samt miljöer där 
hasseln är hårt trängd och på väg bort. Antalet potentiellt lämpliga växtplatser för 
rökpipsvampen blir därför nästan oöverskådligt och en inventeringsinsats som 
denna kan tyckas högst blygsam. En rimlig slutsats är ändå att arten i stort kan 
avgränsas till något fattigare kulturpräglade skogsmiljöer i Sveriges inland, 
framför bördiga lundar i klimatiskt mycket gynnsamma lägen i framförallt södra 
Sverige samt kusttrakter norröver. Med grund av fört resonemang är bedömningen 
att högst en femtedel av rökpipsvampens lokaler i Västmanlands län har påträffats 
och att de återstående hittills okända förekomsterna bör sökas i skogslåglandet, 
med visst överlapp, i övergången mellan Mälarslätten och den hasselfattigare 
Bergslagsregionen.  

5.3 Status på de kända lokalerna i Västmanland 
 G

ullvalla 

S
m

edsbo 

H
ästlösa 

K
lockarbo 

V
ästsura 

hassellund 

R
idön 

2005 49 5 20 ej inv. 15 0 
2006 35 ej inv. 28 ej inv. 37 ej inv. 
2008 ej inv. ej inv. 529 104 85 0 
2009 0 8 84 33 43 ej inv. 
Tabell 1: Sammanställning av antal fruktkroppar på respektive lokal vid samtliga 
inventeringstillfällen. 

Rökpipsvampen återfinns vid inventeringarna i denna rapport vid nästan varje 
inventeringstillfälle på de tidigare kända lokalerna (undantaget Ridön). Endast vid 
ett besök verkar fruktkroppar ha uteblivit vid en enstaka lokal (Gullvalla 2009). 
Här rapporterar inventeraren att det var exceptionellt torrt på lokalen vid besöket.   
Annars varierar antalet fruktkroppar från år till år med en tydlig samstämmighet 
mellan lokalerna. Detta tyder på att väderförhållanden snarare än 
populationstrender på respektive lokal ligger bakom fluktuationerna. Att 
fruktkroppar uppträder i höga antal under gynnsamma år vid till exempel Hästlösa 
kan tyckas vara uteslutande positivt. Det kan även tyda på att tillgången på död 
hasselved är särskilt god. Om hasselns avdöende beror på att den trängs för hårt 
av gran som också hämmar återväxten kan det vi ser istället vara ett första tecken 
på att hasseln och därmed även rökpipsvampen är på väg att försvinna från 
lokalen. 

5.4 Restaurering och skötsel 
Samtliga inventerare påpekar att hasselns utveckling ligger till grund för 
eventuella skötselåtgärder på rökpipsvampens växtplatser. Om hasseln producerar 
både nya skott och död ved verkar lokalerna vara stabila men när ökad eller 
minskad solexponering påverkar hasselbuketterna förskjuts detta förhållande och 
rökpipsvampen påverkas på lång sikt. 
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Vid kraftig beskuggning som är fallet vid Hästlösa måste restaureringen av 
lokalen göras mycket försiktigt så att en plockhuggning av granbeståndet inte 
öppnar upp för mycket och därmed verkar uttorkande på lokalen. Samtidigt måste 
förändringen vara tillräckligt stor för att gynna tillväxten och nyetableringen av 
hassel. På de lokaler där rökpipsvampens växtplatser exponeras för solljus, oftast 
till följd av skogsbruksåtgärder, måste en långsiktig plan läggas upp så att en 
framtida beskuggning åstadkoms. Vid bägge dessa extremfall där balansen mellan 
tillväxt och avdöende hos hasseln påverkas kan ett glapp i tillförseln av död 
hasselved uppstå varför tillförsel av hasselved alltid bör diskuteras i samband med 
restaureringsinsatser.  
 
Vid några lokaler förordas föryngring av hassel genom direkta 
planteringsåtgärder. Detta bör rimligen göras efter att lokalen restaurerats och 
bästa möjliga kompromisser gällande ljusförhållanden för de båda arterna skapats. 
I något fall diskuteras även möjligheten att införa rökpipsvamp på lokaler som 
verkar lämpliga. Detta görs rent praktiskt genom att ved som inympats med mycel 
placeras ut inom avgränsade områden som sedan snitslas och följs upp varje år 
under en 5-årsperiod. Detta kan vara en lämplig populationsförstärkande åtgärd i 
Västmanland eftersom länet utgör de centrala delarna av rökpipsvampens 
utbredningsområde.  
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6 Bilagor 

6.1 Länsöversiktskarta 

 

Länsöversiktskarta: Fyndlokaler (röda prickade) samt områden där rökpipsvampen eftersökts men 
inte hittats (gröna). 
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6.2 Detaljkartor fyndlokaler 

6.2.1 Gullvalla 

 
Detaljkarta fyndlokal: Rapporterade fynd av Rökpipsvamp (röda prickade) vid Gullvalla. 
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6.2.2 Smedsbo 

 

Detaljkarta fyndlokal: Rapporterade fynd av Rökpipsvamp (röda prickade) vid Smedsbo. 
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6.2.3 Hästlösa 

 

Detaljkarta fyndlokal: Rapporterade fynd av Rökpipsvamp (röda prickade) vid Hästlösa. 
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6.2.4 Klockarbo 

 

Detaljkarta fyndlokal: Rapporterade fynd av Rökpipsvamp (röda prickade) vid Klockarbo. 
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6.2.5 Västsura hassellund 

 

Detaljkarta fyndlokal: Rapporterade fynd av Rökpipsvamp (röda prickade) vid Västsura 
hassellund. 
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6.2.6 Ridön 

 
Detaljkarta fyndlokal: Rapporterade fynd av Rökpipsvamp (röda prickade) på Ridön.  
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6.3 Lokalbeskrivningar - lokaler som inventerats och 
bedömts kunna hysa rökpipsvamp men där inga fynd 
gjorts 

 

FURUSKALLEN N, ARBOGA KOMMUN                               

X1490317, Y6576981 
Inventerat: 2006-04-25, 2006-05-13, 2009-04-09, 2009-04-21 
Hasselbestånd som är beläget på båda sidor om en väg. Området är tätt och det 
finns i ena kanten av området en del hassel insprängd i halvgammal granskog. I 
lägre partier finns små vattenspeglar där några hasselbuketter står i kanten. Här 
finns både halvgrov och grov hassel. Det finns en del död hasselved, både stående 
och liggande. 

FURUSKALLEN V, ARBOGA KOMMUN                                                                             

X6576043, Y1490004 
Inventerat: 2006-04-25, 2006-05-13, 2009-04-09, 2009-04-21 
Område med massor av hassel som ligger i direkt anslutning till Hjälmaren. Det 
finns gott om liggande hasselved. En del hassel röjd uppskattningsvis i början av 
2000-talet. En del stående, död hasselved finns. Fläckvis är hasseln mycket tät. 
Enormt stora och grova hasselbuketter förekommer, i dessa finns gott om stående, 
död ved. I motsatt ända mot Hjälmaren gränsar området mot ett sankt gärde. Ett 
litet alkärr förekommer i ena kanten ned mot Hjälmaren. I detta område borde det 
vara möjligt att hitta rökpipsvamp. 

RÖFORS, ARBOGA KOMMUN          

X6587311, Y1497739 
Inventerat: 2006-04-25, 2006-05-14, 2009-04-14 
Ett område som i ena kanten gränsar till Arbogaån. Området är lätt kuperat med 
lutning mot ån. Här finns spridd, halvgrov-grov sälg, ek och asp. Mot ån finns ett 
större område som innehåller ett tätare bestånd av hassel. Främst förekommer 
halvgrov hassel, men även enstaka riktigt grova buketter. Det finns fuktigare 
partier mot åkermark och ned mot ån finns en större sankmark med grövre hassel. 
En del död, äldre stående och liggande hasselved förekommer, främst närmast ån. 
En del hassel bortröjd 2005. Tack vare detta finns här och var gott om liggande, 
halvgrov hassel. 
 
HÄSTNÄS, ARBOGA KOMMUN          

X6572846, Y1501419 
Inventerat: 2006-04-27, 2006-05-14, 2009-04-14 
Lätt kuperat område som gränsar till Hjälmaren. Här finns ett antal mindre alkärr 
och även andra små, sanka partier med mindre vattenspeglar. Krontäckning är 
relativt hög med spridda, halvstora granar, främst ned mot sjön. Det finns en del 
halvgrova hasselbuketter som ser halvdöda ut. Området har ont om liggande, död 
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hasselved, något mer stående förekommer. Det finns dock en del mycket stora och 
grova hasselbuketter, som har gott om död, stående ved. Här och var finns det 
mindre partier där det förekommer mycket liggande, halvgammal hasselved. 
 

KUGGENÄS Ö, ARBOGA KOMMUN   

X6576436, Y1496075 
Inventerat: 2006-04-25  
Mångformigt område som har stora, öppna hagmarksliknande partier och även 
partier med relativt tät skog. Några små vattenspeglar finns på lägre partier. 
Området är halvslutet där det är som tätast. Främst finns det halvgrova och grova 
hasselbuketter. Det finns en del mycket gamla hasselbuketter som är halvdöda. 
Det förekommer en del stående, död hasselved. Fläckvis finns täta partier med 
hassel, även en del mycket grov hassel förekommer. 
 

STORÖKNA , ARBOGA KOMMUN   

X6575731, Y1491567 
Inventerat: 2006-04-25 
Mycket homogent område som har täta, till mycket täta hasselbestånd med gott 
om grova hasselbuketter. Området är plant och fuktigt och hassel är det trädslag 
som dominerar. Det finns några lägre partier med en del små vattenspeglar. Inslag 
av stående, död, hasselved finns. En del hassel har avverkats i början av 2000-
talet. Tack vare detta finns det fläckvis mycket gott om halvgrov, död, liggande 
hasselved. 
 

STRÖMSHOLM, HALLSTAHAMMAR KOMMUN 

X6600612, Y1527040 
Inventerat: 2008-03-21 
Ädellövskog (ek-hassel) i småkuperad moränterräng. Hassel finns i alla stadier 
och beståndet har lång kontinuitet. Vattenförsörjning genom rörligt markvatten i 
sänkor. Granar saknas överlag. 
 

GRÅTBRON, KÖPING KOMMUN     

X6607058, Y1502527 
Inventerat: 2006-05-18, 2009-04-17 
Område kring en cirka 5 meter djup ravin. I botten på ravinen rinner en liten bäck. 
Området är mycket fuktigt och får vatten även från den angränsande granskogen 
vilken lutar svagt ned mot ravinen. I väster gränsar ravinen mot tät, nästan fullstor 
granskog. I denna skog finns det halvgrova hasselbuketter insprängda. I ravinen 
finns det främst halvgrova hasselbuketter med en del grövre stammar. I öster 
gränsar ravinen mot en väg. Mot vägen finns en bård med mer lövinslag som ökar 
söderut. Längre norrut i ravinen avtar lövinslaget i bården och här vidtar ett 
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mycket tätt parti med halvgrova och grova granar Längst upp är bården cirka 20 
meter bred och består här av halvgrov och grov gran. I detta parti finns någon stor 
hasselbukett som har halvgrova stammar. Endast den måttligt förekommande 
döda hasselveden talar emot att rökpipsvampen skulle kunna återfinnas här. 
 

LINDÖBERGET, KÖPING KOMMUN    
  

X6595860, Y1515512 
Inventerat: 2006-05-28 
Ett mindre berg nära Mälaren. Berget är helt omgärdat av åkermark och bevuxet 
med ädellövskog. Vegetationen är mycket tät och består främst av grövre 
hasselbuketter och halvgrova ekar. Här och var finns några mer ljusöppna små 
gläntor och på toppen av berget vidtar en hällmark som är sparsamt bevuxen av 
tall. Det finns gott om både liggande och stående, död hasselved. De lägre delarna 
ger ett relativt fuktigt intryck. Det finns inga tydliga våta partier, men den del 
bevattning bör ske från hällmarken. Området är naturreservat. 
 

STAV , KÖPING KOMMUN    
  

X6595687, Y1520009 
Inventerat: 2006-04-19 
Området ligger nära Mälaren och utgörs av en stor åkerholme som är lätt 
åsformad och har ett slutet trädbestånd. I området finns gott om spridda, 
halvgrova ekar samt någon grov asp. Hasselbeståndet består främst av halvstora 
hasselbuketter, men även stora buketter med grova stammar finns spridda i 
området. I lägre liggande partier finns gott om äldre hassel, en del mycket 
grovstammig och med mycket stora buketter. Kontinuiteten vad gäller hassel 
verkar god. Fläckvis förekommer död hasselved rikligt. 
 

KUNGS BARKARÖ, KÖPING KOMMUN    
  

X6592876, Y1510978 
Inventerat: 2006-04-21 
Området har mest halvgrov, spridd hassel. Det är knappt halvslutet med glesare 
partier mot kanterna. Förutom hassel finns någon grov ek samt spridda, halvgrova 
tallar och granar. Några små, grunda vattensamlingar finns i området. Ett litet dike 
är grävt i kanten ned mot åkern. En del stående, grov, död hasselved förekommer i 
halvdöda buketter. Det finns gott om liggande, död hasselved. En del hassel har 
röjts bort i början av 2000-talet. Någon halvgrov-grov hasselbuske står i en större 
vattensamling (15 x 5 m).  
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VÄSTLANDASJÖN, KÖPING KOMMUN    
  

X6603989, Y1495848 
Inventerat: 2006-05-08 
Lundliknande lokal som ligger ca 100 meter från sjön. Närmast vattnet finns en 
cirka 40 meter bred bård med halvgrova hasselbuketter som har högväxta 
stammar. En del av dessa har rejält grova stammar. Området lutar lätt ned mot 
sjön. I bården är det halvtätt-tätt och det finns här gott om stående, död ved. Det 
finns även lite liggande, död hasselved. Upp mot vägen övergår området i ett 
hygge från omkring år 2000, som bara har lite spridd hassel. Denna del är 
hagmarkslik och mycket öppen. 
 

HÅRSBÄCKSDALEN, SALA KOMMUN    
  

X6638750, Y1562256 
Inventerat: 2006-05-05 
Ett djupt ravinområde med blandad lövskog. Det är mycket gott om hassel i 
ravinen på den östra sidan. Främst halvgrova hasselbuketter, men det finns en del 
grova buketter också. Hasseln står för det mesta glest men i vissa partier är det 
tätare. På den västra sidan är vegetationen glesare och hassel förekommer där 
endast sparsamt. Här finns dock en del stora buketter nära ån. På båda sidor 
förekommer en del död, stående ved i de stora hasselbuketterna och även en del 
liggande hasselved här och var. Området är naturreservat. 
 

DALBACKEN, SURAHAMMAR KOMMUN 

         X6617975, Y1515846 

Inventerat: 2008-04-22 
Yngre triviallövskog med grov hassel i västsluttning. Hasseln är spridd över större 
delen av sluttningen och hyser lång kontinuitet. Några gamla hasselbuketter är 
särskilt imponerande och når en höjd av åtta meter. Vattenförsörjning finns genom 
bäck och rörligt markvatten på flera håll. Området har beskogats igen efter det 
hygge som togs upp här för 20-25 år sedan. Platsen ser ut att vara lämplig för 
rökpipsvampen även om tiden som kalhygge borde ha missgynnat eventuell 
förekomst. 
 

ORMKÄRRET, SURAHAMMAR KOMMUN        
  

X6619331, Y1512632 
Inventerat: 2008-04-02 
Blandskog med inslag av hassel i småkuperat moränbacklandskap, troligen 
gammal betesmark. Bitvis gott om risiga, trängda hasselbuketter mest av klenare 
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dimensioner. Fuktigheten upprätthålls genom två bäckar, flera fuktstråk respektive 
avsnitt med rörligt markvatten. Lokalen ser i stort ut överensstämma med 
rökpipsvampens biotopkrav, dock med reservation för att hasseln överlag är klen 
och därmed kanske saknar längre kontinuitet. 
 

SINÄBBEN, SURAHAMMAR KOMMUN        
  

X6622534, Y1519853 
Inventerat: 2008-04-22 
Grandominerad blandskog med inslag av hassel på flack moränmark, tidigare 
betesmark. Hassel i varierade stadier finns spridda, en hel del är trängd av granar. 
Vattenförsörjning finns genom ytligt markvatten och grunda diken.  
 

MUGGBO HASSELHAGE, SURAHAMMAR KOMMUN      
  

X6638021, Y1515814 
Inventerat: 2008-04-04 
Blandskog med varierat inslag av hassel i småkuperad moränterräng, betesmark 
fram till 1990-talet. Hassel finns i alla stadier inom ett ganska utbrett område. 
Vattenförsörjning genom flera stråk med rörligt markvatten samt några grunda 
diken. Lokalen ser mycket bra ut för rökpipsvamp. Sedan kan alltid frågan ställas 
om det geografiska läget så här långt norrut i Kolbäcksådalen är gynnsamt för 
arten där hasselbestånd är ovanliga och uppträder mer eller mindre isolerat. 
 

AGGARÖN, VÄSTRA, VÄSTERÅS KOMMUN 

    Se dellokal 1-5 
Inventerat: 2006-05-17 
Dellokal 1:     X6598906, Y1550902  
Halvstora buketter av hassel står trängda i blandad löv- och barrskog. Det finns en 
del död hasselved, både stående och liggande. En liten bäck rinner rakt genom 
området.  
 
Dellokal 2:     X6598684, Y1550519 
Tät, 35-årig granskog med lite spridda, halvstora hasselbuskar. Hasselbuskarna 
står på de lägre partierna. Det finns gott om liggande, nyfälld, död ved i 
kraftledningsgatan. 
 
Dellokal 3:     X6598854, Y1551180 
Hasselbestånd nedanför en bergknalle. Området ger ett fuktigt intryck och längst 
ned finns ett litet blött parti. Området har gott om stående, död hasselved, även en 
del liggande förekommer.  
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Dellokal 4:     X6598697, Y1551425 
Grov blandskog med en del gran som innehåller trängd hassel. I området finns ett 
mindre kärr. Död, grov hasselved, både liggande och stående förekommer rikligt.  
 
Dellokal 5:     X6599438, Y1551981 
Två stora hasselbuketter som står helt sjönära i ett relativt tätt skogsbestånd. Det 
finns gott om död, liggande och stående hasselved.  
 

AGGARÖN, NORDÖSTRA, VÄSTERÅS KOMMUN 

     X6599023, Y1551869 
Inventerat: 2006-05-17 
Lövlundsliknande område som har gott om både liggande och stående, död 
hasselved. Beståndet är relativt slutet.  
 

AGGARÖN, SYDÖSTRA, VÄSTERÅS KOMMUN 

    X6597739, Y1551296 
Inventerat: 2006-05-17 
Mycket fint hassellundsområde som har gott om grova och halvgrova 
hasselbuketter. Det finns rätt gott om död hasselved.  
 

AGGARÖN, ÅTERINVENTERING, VÄSTERÅS KOMMUN 

        X6598080, Y1551353 
Inventerat: 2008-04-14 
Detta års inventering sträcker sig från Rögrundsudden i sydöst till Väderviken i 
nordost. Troligtvis får den räknas som ett återbesök av lokalerna ovan.  
Främst flera typer av ädellövskog  med stort inslag av gammal hassel på 
småkuperad morän. En mindre del utgörs av blandskog. En stor del av 
lövlundarna i öns sydöstra delar ingår i betesmark. Hasselförekomsten är enorm 
med alla stadier väl representerade. Vattenförsörjning finns flerstädes genom 
vattensamlingar, ytor med rörligt markvatten, diken och alstrandskogar. Under 
maj 2005 har Mats Larshagen, Sveaskog, sett fruktkroppar av svampar på flera 
delområden, som Rydberg och länsstyrelsen tolkade som rökpipsvampar. Det har 
dementerats under kontakt med honom då vi kom fram till att det sannolikt rörde 
sig om kvarstående fjolårsexemplar av röksvamp, lycoperdon sp. Flera delar av 
Aggarön, i synnerhet östra halvan, ser ut att ha mycket goda förutsättningar för 
rökpipsvamp. Med kännedom om att området i övrigt hyser en mycket stor 
artstock av rödlistade och andra naturvärdesintressanta arter knutna till hassel och 
ädellövskog i sena successioner, är det också rimligt att rökpipsvampen bör finnas 
här och vidare eftersök rekommenderas. 
 

KUNGSÅRA, VÄSTERÅS KOMMUN 
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     X6608215, Y1555128 
Inventerat: 2006-04-28, 2006-05-16 
Platt område med endast en liten höjd. Området är halvtätt till tätt bevuxet med 
hassel. Stora hasselbuketter växer närmast den lilla vägen. Längre in förekommer 
klen-halvgrov hassel fläckvis. Även några mycket grova och stora buketter växer 
här. Halvstora granar står insprängda i hasselbeståndet. Död, stående hasselved 
finns sparsamt i de stora buketterna men mer rikligt i de halvgrova buketterna. Det 
är gott om liggande, halvgrov, död hasselved. Området verkar ha haft god 
kontinuitet av hassel.  
 

SUNDÄNGEN, VÄSTERÅS KOMMUN    

    X6607062, Y1558308 
Inventerat: 2006-04-28, 2006-05-12 
Lätt kuperat område som har sankare partier med någon enstaka vattenspegel. 
Området kan närmast liknas vid en igenväxande björkhage. Spritt över området 
finns en del klena granar. Området går längst in över i en tät blandskog. Det 
förekommer delområden med halvtäta bestånd av relativt grova hasselbuketter i 
det i övrig glesa hasselbeståndet. Denna relativt grova hassel har en del stående, 
död ved. Det finns även en del liggande, död hasselved i de tätare partierna. 
Längre bort från vägen blir hasseln äldre och grövre. Här finns en del riktigt grova 
hasselbuketter. 
  
TÄRNÖ, VÄSTERÅS KOMMUN     
    X6596591, Y1536464 

Inventerat: 2006-05-03 
Kuperat område med liten åsrygg i delen längst från vattnet. I denna del av 
området är vegetationen halvtät och hasseln växer i bård nedanför åsryggen. Här 
förekommer flera enormt stora hasselbuketter med grova stammar. Det finns gott 
om både liggande och stående hasselved. Detta delområde är på tre sidor omgivet 
av cirka 30-årig, tät granplantering. En del av hasselbuketterna är mer än 
halvdöda. Det finns lite blandad, liggande, halvgrov lövved. Ut mot vattnet finns 
ett öppnare parti med bara lite hassel samt några mycket stora ekar. 
Det som talar emot eventuell förekomst av rökpipsvamp är att området inte är 
speciellt fuktigt trots det rätt sjönära läget.  
 

LÅNGHOLMEN, VÄSTERÅS KOMMUN    

    X6597385, Y1550078 
Inventerat: 2006-05-17 
Området består av lövdominerad blandskog med lite graninslag, i övrigt likartade 
förutsättningar som i de lundliknande bestånden på Aggarön. På Långholmen är 
dock krontäckningen lägre, hasseln yngre och det finns inte lika gott om död 
hasselved.  
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SKÄRSHOLMEN, VÄSTERÅS KOMMUN    

    X6603309, Y1556099 
Inventerat: 2006-05-05 
Kuperat, helt sjönära område med större bergknalle i öster. Denna är kringväxt 
med hassel. Området är främst halvöppet, förutom nedanför sluttningen där 
halvgrova granar växer tätt. Det finns en del mycket gamla och högväxta 
hasselbuketter i vilka det finns gott om död ved. Det förekommer även en del 
hassel inväxt i den halvgrova granskogen. Närmast sjön finns ett flackt parti med 
en hel del grov al och björk samt utspridd halvgrov och grov hassel. Här och var 
finns det gott om liggande, halvgrov-grov hasselved. De partier där det växer 
hassel är ganska torra trots det sjönära läget.  
 

FRÖSÅKER, VÄSTERÅS KOMMUN    

    X6600640, Y1554386 
Inventerat: 2006-05-10 
Delar av reservatet innehåller enligt den gamla skötselplanen hassel. Hassel finns 
det mycket riktigt i de angivna områdena, dock är den på alla platser av mer eller 
mindre hagmarkskaraktär, dvs. buketterna står ganska glest. Buketterna i sig är 
oftast halvgrova även om grova buketter förekommer. Lite död, stående hasselved 
finns här och var.  
 

TROSSÖN, FIHOLMSVIK, VÄSTERÅS KOMMUN        

    X6595812, Y1530340 
Inventerat: 2008-03-27 
Bland- och ädellövskog med hassel i norr- och västsluttningar intill Mälaren. 
Imponerande hasselbestånd finns spridda utmed sluttningarna. Några enstaka med 
en stamdiameter upp till 25 centimeter! Kontinuiteten av hassel tycks vara mycket 
god. Vattenförsörjning finns genom flera stråk av rörligt markvatten. En joker 
som dykt upp får väl vildsvinen betraktas som sedan de satt prägel på en stor del 
av området genom sitt bökande i markskitet. En hel del begravd hasselved har åter 
kommit i dagen genom detta. 
 

SKUTTERÖN, VÄSTERÅS KOMMUN        

    X6594898, Y1534072  
Inventerat: 2008-04-09, 2008-04-10  
Större ö i Mälaren med mosaikartad, delvis kulturpräglad skogstyp, mest på 
småkuperad morän med bitvis stort inslag av äldre hassel. Egentligen ett 10-tal 
dellokaler spridda över ön. Hasselförekomsten är bitvis imponerande med 
åtskilliga grova stammar i blandad kondition. Flera bestånd uppvisar lång 
kontinuitet genom förekomst av hasselticka, dichomitus campestris, och läderskål, 
encoelia furfuracea. Vattenförsörjning finns genom flera partier med rörligt 
markvatten, skogskärr samt något grund dike. 
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TRÅDARÄNGARNA, VÄSTERÅS KOMMUN        

    X6606031, Y1547969 
Inventerat: 2008-03-28 
Blandlövskog med hassel i västsluttning utmed bäck. Hasselbeståndet innehåller 
de flesta stadier förutom inslag av riktigt grova stammar. Vattenförsörjning finns 
genom en naturlig bäck som ringlar ner för sluttningen. Lokalen ser ut att vara 
lämplig för rökpipsvamp även om den västligaste delen är väldigt vindexponerad. 
 

RIDÖN, NYA HAGEN, VÄSTERÅS KOMMUN      

    X6599770, Y1546972 
Inventerat: 2008-04-07 
Ädellövskog (ek-hassel) och blandskog med stort inslag av äldre hassel på 
småkuperad moränmark, förr betesmark. Hasselförekomsten är på flera håll 
imponerande med alla stadier väl representerade. Vattenförsörjning genom rörligt 
markvatten på flera platser, några grunda diken samt strandskogen mot Mälaren.  
 

FRÖSÅKER NR, VÄSTERÅS KOMMUN        

    X6600170, Y1553657 
Inventerat: 2008-03-28 
Blandskog med inslag av äldre hassel på småkuperad morän. 
Naturvärdesintressant hassel finns spridd i reservatet, särskilt i de södra och östra 
delarna. Vattenförsörjning sker genom rörligt markvatten, grunda diken och 
någon sumpskog. 
 
DYVIKS KVARN, VÄSTERÅS KOMMUN 

X6600904, Y1559353 
Inventerat: 2008-03-28 
Blandskog i bäckdal. Naturvärdesintressant hassel förkommer spridd i det lilla 
området. Vattenförsörjning sker genom en bäck samt ytor med rörligt markvatten.  
 

SUNDÄNGEN, VÄSTERÅS KOMMUN        

    X6605835, Y1559300 
Inventerat: 2008-03-28 
Ädellövskog (ek-hassel) på småkuperad morän. Hassel finns i alla stadier. 
Vattenförsörjning sker endast genom rörligt markvatten. Området kan hysa 
rökpipsvamp men hör inte till de bättre kandidaterna. 
 

MOSJÖN, VÄSTERÅS KOMMUN        
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    X6624086, Y1529979 
Inventerat: 2008-03-29 
Litet bestånd granskog/blandskog med trängd hassel på småkuperad morän. Större 
delen av det begränsade hasselbeståndet är hårt trängt av granar. Tillgången på 
död ved är dock i nuläget god. Vattenförsörjning sker genom rörligt markvatten 
och små diken.  
 
 
 
 

6.4 Lokalbeskrivningar - lokaler som inventerats och 
bedömts som opassande för rökpipsvamp 

 
HUMLEMYR, ARBOGA KOMMUN 

     X6573227, Y1500812 
Inventerat: 2006-04-27 
Lätt kuperat område som ligger helt sjönära. Området domineras av klen-halvgrov 
hassel och hasselbeståndet är mycket likåldrigt. Det är mycket ont om död 
hasselved.  
 

KUGGENÄS V, ARBOGA KOMMUN 

     X6576461, Y1495484 
Inventerat: 2006-04-27 
Hela området ger ett sankt intryck. Täta videbuskage samt en del grov asp och en 
del halvgrov björk. Hasseln är spridd över området och det finns inga täta dungar 
av hassel. Framförallt förekommer halvgrov hassel och det är ont om död 
hasselved. 
 

FRÖSSHAMMARSVIKEN, ARBOGA KOMMUN 

     X6574832, Y1501321 
Inventerat: 2006-05-02 
Lövskogsbacke med främst lönn och lind som är halvgrova och grova. Spridda 
hasselbuketter som är halvgrova och halvstora. Det finns lite stående, död 
hasselved. Det är ont om liggande, död hasselved. 
 

ÅSBY, HALLSTAHAMMAR KOMMUN 

         X6610623, Y1522198 
Inventerat: 2008-03-21 
Granskog med inslag av triviallöv och hassel på moränbackar och före detta 
åkerlappar. Hasselförekomsten alltför sparsam och de överlag klena 
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dimensionerna vittnar om kontinuitetsbrott eller helt enkelt nyetablering. 
Vattenförsörjning genom grunda diken samt genom ytligt markvatten.  
 

DÅVÖ, KÖPINGS KOMMUN 

     X6596139, Y1521236 
Inventerat: 2006-04-19 
Mindre område som är beläget på en kulle, vilken har gott om hassel, mest klenare 
men även spridda grövre buketter. Området ger ett lätt städat intryck. Det är ont 
om liggande död hasselved.  
 

REUTERSBERG, KÖPINGS KOMMUN 

     X6588660, Y1509982 
Inventerat: 2006-04-19 
Betesmarksliknande, öppet, platt och rätt fuktigt område med en del stora 
enbuskar samt gott om halvgrov björk och även någon grov ek. Hassel av alla 
storlekar förekommer och en del hasselbuskar är rätt grovstammig och vida, rätt 
gott om död ved av hassel (både stående och liggande). Hasseln står ganska glest 
och området är lätt röjt för några år sedan. Kontinuiteten av hassel känns inte 
speciellt lång.  
 

SEGELSBERGA, KÖPINGS KOMMUN 

     X6589567, Y1509924 
Inventerat: 2006-04-19 
Ganska öppet område, fläckvis finns dock partier med lite tätare snår av hassel 
och några halvgrova aspar. Främst förekommer halvgrov hassel, men även relativt 
gott om vidstammiga hasselbuketter som har rätt gott om grova hasselstammar. 
Rätt gott om död liggande hasselved, även en del stående död ved av hassel finns.  
 

ÖSTERBY N, KÖPINGS KOMMUN 

     X6592072, Y1514149 
Inventerat: 2006-04-19 
Svagt kuperat område som har hassel i alla åldersgrupper. Små vattensamlingar 
finns utspridda på lägre partier. Området har relativt gott om grov, stående, död 
hasselved samt gott om liggande död, blandad lövved. 
 

ÖSTERBY S, KÖPINGS KOMMUN 

     X6591641, Y1514070 
Inventerat: 2006-04-19 
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Haglikt område som är plant och har mest ung hassel, några stora buketter 
förekommer. Hasseln står tätt och det finns spridda stora ekar och några halvgrova 
askar. 
 

GRÖNÖ, KÖPINGS KOMMUN 

     X6594252, Y1511164 
Inventerat: 2006-04-21 
Halvsluten lätt kuperad åkerholme. Området har spridd, klen och halvgrov hassel 
samt gott om grova ekar. Det finns gott om liggande, död lövved. Fläckvis finns 
det gott om hassel. Det finns en del grova hasselbuketter med lite stående, död 
ved. 
 

KUNGS BARKARÖ N, KÖPINGS KOMMUN 

     X6592803, Y1510670 
Inventerat: 2006-04-21 
Hagmarkslikt, lätt kuperat område som är mycket glest och öppet. Området har 
spridd (ungefär 25 meter mellan hasselbuskarna), halvgrov hassel.  
 

KUNGS BARKARÖ S, KÖPINGS KOMMUN 

     X6592973, Y1511335 
Inventerat: 2006-04-21 
En åkerholme som har halvgrov hassel mot kanterna i smala bårder. Området är 
dominerat av stora granar.  
 

VALSTA, KÖPINGS KOMMUN 

     X6605455, Y1507279 
Inventerat: 2006-05-18 
Området utgörs av en städad slänt ned mot ån, mittemot Valsta herrgård. Området 
består av blandad lövskog och har spridda halvgrova och grova lövträd. Det finns 
spridda, halvgrova hasselbuketter. Området saknar nästan helt död ved och är 
halvöppet-öppet.  
 

SKILLBERG, SALA KOMMUN 

         X6639971, Y1527323 
Inventerat: 2008-04-23 
Gammal granskog med triviallöv och inslag av hassel på östsluttande morän. 
Vattenförsörjning finns genom framförallt många stråk med rörligt markvatten 
utför sluttningen samt genom små trädbevuxna kärr och någon mindre bäck. Äldre 
risig hassel förekommer endast sparsamt.  
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VEVDE, SALA KOMMUN 

         X6637521, Y1530455 
Inventerat: 2008-04-23 
Äldre granskog/blandskog med inslag av hassel på morän. Hassel finns spridd i 
området i varierade stadier. Vattenförsörjning finns genom ytligt markvatten. För 
liten andel hassel i lämpligt stadium samt för otydliga fuktelement. 
 

HÄSTLÖSA, KÖLSTAÅN, SURAHAMMAR KOMMUN 

         X6616615, Y1514919 
Inventerat: 2008-04-22 
Granskog med inslag av triviallöv och hassel på före detta åkerlappar och 
moränbackar. Gles hasselförekomst med skiftande ålder och stadier tyder 
åtminstone på viss kontinuitet. Vattenförsörjning genom rörligt markvatten och 
grunda diken. De flesta hasselbuskarna vid fuktpartier är dock nyetablerade. 
 

HASSELBO, SURAHAMMAR KOMMUN 

         X6619319, Y1515585 
Inventerat: 2008-03-20 
Barrdominerad blandskog med inslag av hassel i västsluttning. Spridd förekomst 
av hassel i skiftande stadier. Vattenförsörjning genom rörligt markvatten i några 
stråk. Hasseln i de fuktigare lägena ser ut att sakna längre kontinuitet och är 
åtminstone delvis mer eller mindre nyetablerad. 
 

NOTBLADSVIKEN, GLÅPEN, SURAHAMMAR KOMMUN 

         X6621154, Y1520019  
Inventerat: 2008-04-22 
Granskog med inslag av hassel i svaga sluttningar kring före detta åkermark. 
Inslag av äldre hasselbuskar finns även om de flesta är nyetablerade. 
Vattenförsörjning finns genom ytligt markvatten och grunda diken. Utbudet av 
lämplig hassel är för liten. 
 

ELISEBERG, SURAHAMMAR KOMMUN 

         X6631204, Y1518950 
Inventerat: 2008-04-04 
Blandskog med inslag av hassel på kulturpräglad moränmark. Hassel finns i alla 
stadier men i väldigt begränsad omfattning. Vattenförsörjning genom närbelägen 
bäcksänka och ytligt markvatten. Lokalen är troligtvis för liten.  
 

SKEPPHUSA, VÄSTERÅS KOMMUN 
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     X6606641, Y1556710 
Inventerat: 2006-04-28 
Lundliknande område som är hårt bökat av vildsvin. Området har gott om stora 
lövträd, främst björk, ek och asp. Hasseln står halvglest. Det finns rätt gott om 
stående, halvgrov, död hasselved. Buketterna främst halvstora, någon ser halvdöd 
ut. Det finns relativt gott om liggande, halvgrov hasselved.  
 

TRÅDARÖN, VÄSTERÅS KOMMUN 

     X6606287, Y1547612 
Inventerat: 2006-04-28 
Halvkuperad åkerholme med spridda, grova ekar och en del halvgrova granar. I 
åkerkanten växer hassel. Det finns främst halvgrova hasselbuketter, dessa har 
dock grova stammar, är gamla och ger ett halvdött intryck. Det finns en del 
stående, grov, död hasselved.  
 

FULLERÖ, VÄSTERÅS KOMMUN 

     X6601940, Y1541101 
Inventerat: 2006-05-03 
Igenväxande hagmarksområde med blandad lövskog. Mitt i området finns ett 
alkärr där det även finns ek och björk. Det finns spridd, halvstor hassel med lite 
stående, grov hasselved.  
 

SIPPERSTA, VÄSTERÅS KOMMUN 

     X6600628, Y1533394 
Inventerat: 2006-05-03 
Lutande, halvöppet område som har spridd hassel närmast åkern. Området har 
gott om halvstora ekar samt en del stora björkar. Hasseln växer i en bård ut mot 
åkern och består av halvstora och stora buketter. De stora buketterna har en del 
stående, död ved.  
 

TIDÖ, VÄSTERÅS KOMMUN 

     X6597808, Y1537893 
Inventerat: 2006-05-03 
Kuperad åkerholme med gott om grova ekar. Området är halvöppet och har 
spridd, halvgrov hassel.  
 

KALVUDDEN, VÄSTERÅS KOMMUN 

     X6603850, Y1541331 
Inventerat: 2006-05-11 
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Lövträdshage med främst halvgrova och grova björkar, lindar och ekar. Det finns 
gott om stora och mycket stora, spridda hasselbuketter. Det finns relativt gott om 
stående död hasselved och även en del liggande grov och halvgrov, död hasselved 
 

JOHANNISBERGS NR, VÄSTERÅS KOMMUN 

         X6606176, Y1540776 
Inventerat: 2008-03-19  
Ädellövskog (ek-hassel) på småkuperad moränmark intill Mälaren. Hasselbestånd 
finns i alla stadier. Vattenförsörjningen är undermålig och de få fuktigare 
markavsnitten sammanfaller inte med de lämpliga hasselbestånden.  
 

SVANÅ, VÄSTERÅS KOMMUN 

         X6629580, Y1532465      
Inventerat: 2008-03-29 
Lövskog/blandskog utmed Svartån med brukslämningar på delvis sluttande 
morän. Inslag av naturvärdesintressant hassel finns, dock mycket ojämnt och 
beståndet tycks sakna längre kontinuitet. Vattenförsörjning sker genom åns bitvis 
djupa nedskärning samt inslag av rörligt markvatten i sluttningen.  
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