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Förord
Blåtryffel (Chamonixia caespitosa) är upptagen som starkt hotad (EN) på den 
svenska rödlistan och en av de arter som ansetts kräva ett särskilt åtgärdsprogram 
för att långsiktigt överleva i Sverige. Enligt det åtgärdsprogram som tagits fram är 
en av de mest angelägna åtgärderna att inventera äldre lokaler och att eftersöka 
arten i lämpliga miljöer.  

Denna rapport är en redovisning av den inventering av blåtryffel i Västra Göta-
lands län som genomfördes under sensommaren 2004 av AK Naturkonsulterna, 
Anders och Karin Bohlin. Inventeringen skedde som ett led i bevarandet av arten i 
Sverige och utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Lars Sjögren 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Inledning
Blåtryffel (Chamonixia caespitosa) är en liten, vit till gulvit svamp som utvecklas i markytan under 
mossa och mossförna. Den växer gärna på eller invid fuktighetshållande murken ved såsom murkna 
stockar, rötter och gamla stubbar.  

Arten är funnen på drygt 20 svenska lokaler i Dalarna, Västergötland, Bohuslän, Medelpad, Värmland, 
Hälsingland och Jämtland. Kända växtplatser utgörs huvudsakligen av äldre granskogar med rörligt 
markvatten och med väl utvecklade barr- och mossmattor. Huvuddelen av lokalerna återfinns i områ-
den med inslag av näringsrika bergarter. Kunskapen om artens utbredning i Sverige är dock bristfällig.  

Urval av lokaler 
Utgångspunkten för inventeringen var först och främst att återbesöka de tre lokaler i länet där blåtryf-
fel påträffats tidigare. Utöver detta var avsikten även att aktivt eftersöka arten på tänkbara lokaler i 
närheten av tidigare kända. Inventeringen koncentrerades därför i första hand till områden i kommu-
nerna Ale, Alingsås, Färgelanda, Lerum, Mellerud, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. 

Urvalet av lokaler för fältbesök baserades till största delen på data från Skogsstyrelsens nyckelbiotops-
inventering. Anledningen till detta var att nyckelbiotopsinventeringen bedömdes vara den enda kun-
skapskällan för ett systematiskt urval av lämpliga barrskogsområden. Utöver nyckelbiotoper togs även 
två befintliga naturreservat och ett Natura 2000 område med i urvalet på grund av att dessa områden 
bedömdes hysa lämpliga förutsättningar för arten. 

Urvalet av nyckelbiotoper genomfördes i två steg. Först söktes alla grandominerade nyckelbiotoper 
fram inom de aktuella kommunerna (fälten Domtrsl1 = gran och Virkdel1 >5 ). Från dessa söktes i 
nästa steg områden som bedömdes hysa förutsättningar för arten i form av förekomst av rörligt mark-
vatten, översilningsmark, källpåverkat eller ansluter till bäck. Detta definierades som objekt där nyck-
elbiotopsinventeringen noterat biotoptyper som innehåller bäck eller ravin och/eller förekomst av nå-
got av följande element: Ansluter till bäck, å eller älv; Hög och jämn luftfuktighet; Objektet är källpå-
verkat; Området har översilats och / eller Ymnigt mosstäcke.Totalt föll 36 potentiella nyckelbiotoper 
ut med denna sökning.  

Objekten i urvalet jämfördes därefter med Länsstyrelsens övriga naturvårdsunderlag och prioriterades 
utifrån läge i terrängen och tillgänglig information om områdena. Vid urvalet togs ingen hänsyn till 
berggrund eller jordmån i de valda områdena. 

Totalt omfattade inventeringen 24 områden, inklusive 3 gamla lokaler. Tre av de valda lokalerna visa-
de sig dock av olika skäl inte möjliga eller lämpliga att inventera.  

Inventeringsmetodik i fält 
Först studeras kartbilden och flygfoto noga för att utröna var rörligt markvatten kan finnas. I fält söks 
troliga lokaler upp. Det behöver inte vara en rinnande bäck utan endast vatten som silar fram i en 
sluttning.

Lämpliga biotoper är sluttningar och bäckraviner i skuggiga lägen, gärna i något upphöjda lägen nära 
det rinnande markvattnet. På båda nyfyndsplatserna fann vi den under starkt undertryckta små granar. 
Svampens fruktkroppar förekommer i anslutning till starkt nedbruten ved, i båda fallen vid gamla 
granstubbar och med tunt mosstäcke med låga, glesa mossor som flätmossor (Hypnum sp) och vägg-
mossa (Pleurozium schreber). Blåtryffeln påträffas i barrförnan under mossan. Svampen är inte funnen 
i välutvecklade mossmattor med grövre mossor som björnmossor (Polytrichum sp) och vitmossor 
(Sphagnum sp). Inga speciella följeväxter har kunnat konstateras. 



Liten handkultivator används vid sökandet och man krafsar försiktigt ett par tag och studerar noga det 
uppkrafsade. En del blåtryfflar kan vara små som kryddpepparkorn, även dessa blånade efter någon 
minut. Vi tyckte att mycelet verkade tunt och ingen blåfärgning konstaterades. Enligt Lars E. Kers 
skall mycelet bli blåfärgat och vara kraftigare.  

På några av de föreslagna platserna för eftersökning av arten visade det sig att jordlagret bestod av 
leraktig eller sandig jord med lövförna, men inte barrförna. På sådana lokaler är det osannolikt att 
svampen kan förekomma.        

Se också ”Hur man finner och känner igen blåtryffeln, Chamonixia caespitosa” Lars E. Kers. Svensk 
BotaniskTidskrift 79 (1985) sid. 25 – 32. Där beskriver han noga sina rön över hur svampen växer och 
hur han funnit den. 

Resultat 
På de tre lokaler där blåtryffel tidigare påträffats kunde arten trots eftersök inte återfinnas. På en av 
lokalerna har skogen där arten tidigare hittades relativt nyligen avverkats. Inom en annan lokal är de 
hydrologiska förhållandena förändrade sedan arten hittades, vilket sannolikt har påverkat negativt.  

Arten påträffades däremot på två nya lokaler. Bägge lokalerna utgörs av raviner med äldre grandomi-
nerad skog och ligger inom befintliga naturreservat. Lokalerna hyser även i övrigt ett flertal hotade 
eller rödlistade arter såsom dunmossa (Trichocolea tomentella), stubbtrådmossa (Cephalozia catenula-
ta) och vedsäckmossa (Calypogeia suecica). Fyndplatserna är dock inte belägna inom områden där 
berggrunden är kalkrik eller med jordarter rika på basmineral. 

Miljö för blåtryffel. Grandominerad äldre barrskog i Slereboåns dalgång, Ale.  

Blåtryffelns växtplats utgjordes i båda områdena av något upphöjda, starkt nedbrutna stubbar. Frukt-
kropparna påträffades i förnan under ett tunt mosstäcke. På de ställen där blåtryffeln växte dominera-
des vegetationen i övrigt av arter som är relativt allmänna i västsvenska barrskogar. Övriga arter som 
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återfanns på båda växtplatserna var: klibbal (Alnus glutinosa), harsyra (Oxalis acetosella), kärrviol 
(Viola palustris), praktbräkenmossa (Plagiochila asplenoides), vågig sidenmossa (Plagiothecium un-
dulatum) och stor tujamossa (Thuidium tamariscinum).

Fyndplats för blåtryffel, Slereboån, Ale 

Fyndplats för blåtryffel, Rammdalen, Lerum 

Tretton av de övriga områden som besöktes bedömdes ha vissa förutsättningar för arten även om inga 
fynd gjordes. Tre besökta lokaler bedömdes av olika skäl helt sakna förutsättningar för arten.  
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Beskrivning av inventerade områden 
Äldre lokaler 

Lilla Edet, Valdalen, sluttning under bergbrant V om Korshällevattnet 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-27. Ingen blåtryffel funnen, men kejsarskivling (Ca-
tathelasma imperiale), grangråticka (Boletopsis leucomelaena), kamjordstjärna (Geastrum pectina-
tum), svart taggsvamp (Phellodon niger), gul taggsvamp (Hydnellum geogenium), fjällig taggsvamp 
(Sarcodon imbricatus), sårläka (Sanicula europaea), blåsippa (Anemone hepatica). Blåtryffel funnen i 
området 2002. Natura 2000 område, biotopskydd, nyckelbiotop. 

Valdalen, Lilla Edet 
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Trollhättan, Öresjö, stigen strax N om Svartbäcken, gransumpskog.  
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-23 och 2004-09-10. Ingen blåtryffel funnen i tänkbara 
områden runt den ursprungliga fyndplatsen, men kambräken (Blechnum spicant) påträffad i området 
strax S om Svartbäcken. Blåtryffel funnen här i mosstäcket vid stig i granskog 1983-09-17, Bohlin 
Coll. Nr. 1165. Skogen avverkad och stigen förstörd vintern 2003 –2004. SVS hade ingen information 
om blåtryffel här då de gav avverkningstillstånd. 

N Svartbäcken, Trollhättan 
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Grästorp, Hunneberg, 120-årig, fuktig  barrskog 
Återbesök 2004-09-05 utan resultat. Blåtryffel funnen här i starkt förmultnad granstubbe 1981-08-29, 
Bohlin Coll. Nr. 1042 (S). AK Naturkonsulterna besökt 2004-08-23. Ingen blåtryffel funnen vid den 
gamla fyndplatsen eller i tänkbara områden där omkring. Inga andra indikatorarter funna. Området 
starkt uttorkat sedan 1981 men Sveaskog har lovat återställa de hydrologiska förhållandena eftersom 
H-H-berg nu är Ekopark. 

Hunneberg, Grästorp 
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Nya lokaler

Ale, Slereboån, rik barrskog, 130-årig gran, källflöden 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-09-03. Blåtryffel funnen på en lokal vid vårt besök. Fyra 
små fruktkroppar. Svampen växte i sluttning mot ån nära källflöden. Växtplatsen utgörs av en något 
upphöjd, starkt nedbruten stubbe skuggad av granar. Fruktkropparna fanns i förnan under ett tunt 
mosstäcke. På lokalen växte: bergklomossa (Hypnum cupressiforme), kvastmossa (Dicranum scopari-
um), skuggstjärnmossa (Mnium hornum), kranshakmossa (Rhytidiadelphus triquetrus), stor revmossa 
(Bazzania trilobata), praktbräkenmossa, vågig sidenmossa, stor tujamossa, harsyra, blåsippa, kärrviol, 
skogsviol (Viola riviniana), blodrot (Potentilla erecta), bergslok (Melica nutans), skogssallat (Lactuca
muralis), smultron (Fragaria vesca), klibbal, blekstarr (Carex pallescens), brakved (Frangula alnus),
död en (Juniperus communis), skogsfräken (Equisetum sylvaticum), skogsbräken (Dryoptris carthusi-
ana), hultbräken (Phegopteris connectilis). Känd ”hotspot” för ett flertal rödlistade svamparter. Efter-
som orådet redan är naturreservat föreslås inga ytterligare skyddsåtgärder. Naturreservat, Natura 
2000, Nyckelbiotop. 
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Lerum, Rammdalen, brant ravin med gamla granar,  
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-09-03. Blåtryffel funnen på en lokal vid vårt besök. En 
större och två mindre fruktkroppar växte nära bäcken i gammal stubbe, något upphöjt under granar, 
strax under tunt mosstäcke. Känd lokal för skirmossa (Hookeria lucens). Rikligt med skirmossa iakt-
togs. På blåtryffellokalen växte: stor tujamossa, vågig sidenmossa, husmossa (Hylocomium splendens),
praktbräkenmossa, harsyra, skogsbräken, lundbräken (Dryopteris dilatata), hultbräken, skogsfräken, 
klibbal, hassel, piprör (Calamagrostis arundinacea), revlummer (Lycopodium annotinum), kärrviol. 
Eftersom området redan är naturreservat föreslås inga ytterligare skyddsåtgärder. Naturreservat, Natu-
ra 2000. 
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Potentiella lokaler 

Alingsås, Hyggesjöarna, lövsumpskog  
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-24. Ingen blåtryffel funnen. Området är tveksamt som 
blåtryffelbiotop, svårtillgängligt men med god naturskogskvalitet. Många stora myrstackar. Nyckelbio-
top.
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Alingsås, Kleven, bäckdal
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-24. Ingen blåtryffel funnen, men goda förutsättningar 
finns. Mycket fint område med bl.a. kambräken och massor av dvärghäxört (Circaea alpina). Nyckel-
biotop. 

Bäckdal vid Kleven, Alingsås 

 11  



Alingsås, Ödenäs, Mellomgården, gransumpskog, NB, 6414722 – 1306415
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-09-04. Ingen blåtryffel funnen. Tveksamt som blåtryffel-
biotop. Dunmossa, hassel, skärmstarr (Carex remota), lundbräken. Nyckelbiotop.

Alingsås, Ödenäs, Östergårdstjärn barrnaturskog
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-09-04. Ingen blåtryffel funnen. Tveksamt som blåtryffel-
biotop. Nyckelbiotop. 
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Dals Ed, Skvalarn, källsumpskog 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-09-02. Ingen blåtryffel funnen. Lämplig biotop för blå-
tryffel. Känd lokal för spindelblomster (Listera cordata), tandrot (Cardamine bulbifera), storgröe (Poa
remota), ögonpyrola (Monses uniflora), skogsstjärnblomma (Stellaria longifolia), myskmadra ((Gali-
um odoratum), ormbär (Paris quadrifolia), skärmstarr, dunmossa och hållav (Menegazzia terebrata).
Natura 2000, Nyckelbiotop. 

Skvalarn, Dals Ed
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Lilla Edet, Hasteröd, bäckdal nedströms Hasteröds damm 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-27. Ingen blåtryffel funnen, men smal svamklubba 
(Cordyceps ophioglossoides), dvärghäxört– rikligt, hassel. Lämplig blåtryffellokal. Kulturlämningar, 
vattenhjul, såg m.m. Dunmossa, hållav, frullania (Frullania sp), skärmstarr, sårläka. Naturvårdsavtal,
Nyckelbiotop 

Bäckdal nedströms Hasteröds damm, Lilla Edet 
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Lilla Edet, Hjärtum, Rörmaden, sumpskog 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-12. Ingen blåtryffel funnen. Nordsluttning mot medel-
rikkärr, sannolik växtplats för blåtryffel. Död ved i lämpligt nedbrytningsstadium. Biotopskyddsområ-
de.

 15  



Lilla Edet, Valdalen, Nordbergen, bäckdal
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-27. Ingen blåtryffel funnen men hassel, kambräken, 
skogssvingel (Festuca altissima), grovticka (Phaeolus schweinitzii), gul taggsvamp (Hydnellum geo-
genium), dofttaggsvamp (Hydnellum suaveolens) och blått mycel i en stubbe. Tänkbar blåtryffellokal. 
Naturreservat, N2000, Nyckelbiotop. 

Valdalen, Nordbergen, Lilla Edet
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Lilla Edet, Hjärtum, Örstadsbukten, NB, 646300 – 128250 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-26. Ingen blåtryffel funnen men gulbrun hartryffel 
(Rhizopogon luteolus), gultoppig fingersvamp (Ramaria testaceoflava), dofttaggsvamp (Hydnellum 
suaveolens), gul taggsvamp (Hydnellum geogenium), brokspindelskivling (Cortinarius bolaris), gul-
nande spindling (Cortinarius rubicundulus). Fuktig granskog i nordsluttning med riklig förekomst av 
skirmossa och dunmossa, dessutom skogsstarr (Carex sylvatica), myskmadra, kärrfibbla (Crepis palu-
dosa), hassel. Även kravfulla svamparter. Lämplig biotop för blåtryffel. Nyckelbiotop.

Örstadsbukten, Lilla Edet

 17  



Mellerud, Dals Rostock, Skifferbäcken, örtrika bäckdråg 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-09-02. Ingen blåtryffel funnen men sprötmossa (Eurhyn-
chium sp)., blåsippa, guldkremla (Russula aurea), dunmossa. Möjlig biotop för blåtryffel. Skifferbrott 
i granblandskogen. Nyckelbiotop. 

Skifferbäcken, örtrik bäckdråg, Mellerud
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Trollhättan, Kilehult, S om Hålan, bäckravin 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-26. Ingen blåtryffel funnen. Lind, hassel, strutbräken 
(Matteuccia struthiopteris), blåsippa. Tänkbar blåtryffellokal. Nyckelbiotop

Bäckravin, S om Hålan, Trollhättan
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Vänersborg, Sjöbotten, bäckdal 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-29. Ingen blåtryffel funnen, men lämplig lokal på 
östra sidan av bäcken. Trolldruva (Actaea spicata), hassel, fjällig taggsvamp (Sarcodon imbricatus),
lövviolspindling (Cortinarius violaceus), gran-kransspindling (Cortinarius saginus), fingersvamp 
(Ramaria sp). Naturvårdsavtal, Nyckelbiotop. 

Bäckdal vid Sjöbotten, Vänersborg
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Vänersborg, Halleberg, Ovandalen 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-09-05. Ingen blåtryffel funnen. funnen, men möjlig lokal. 
Stort lövinslag gör att det är mera brunjord än podsol vilket är en nackdel liksom brist på rörligt 
grundvatten. Naturreservat. 

Ovandalen, Halleberg, Vänersborg
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Besökta ej aktuella lokaler 
Alingsås, St. Färgen, barrskog
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-09-04. Ej lämplig biotop för blåtryffel. Biotopskydd,
Nyckelbiotop. 
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Alingsås, Brobacka, örtrika bäckdråg 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-24. Ingen blåtryffel funnen. Ej heller lämplig biotop. 
Skärmstarr och mycket dunmossa. I den intilliggande granplanteringen syntes kraftiga angrepp och 
snygga fruktkroppar av rotticka (Heterobasidion annosum).
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Trollhättan, Visslaån, V om Lunden, Enereds f.d. kraftstation 
AK Naturkonsulterna besökte området 2004-08-26. Ingen blåtryffel funnen. Olämplig blåtryffel-lokal 
bl.a. p.g.a. brist på död ved, för brant sluttning, lerjord. Nyckelbiotop 
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Ej besökta lokaler 

Ale, Holmevattnet, blandsumpskog,  6440131 – 1296326 
Nyckelbiotopen är totalavverkad enligt Leif Danielsson i Ale. Därför ej besökt av AK Naturkonsulter-
na.

Färgelanda, Järbo, barrskog, 6517838 – 1289114
AK Naturkonsulterna konstaterade 2004-09-02 att området är avverkat. 
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Mellerud, Hällebäck, bäckdal 
AK Naturkonsulterna konstaterade 2004-09-02 att området är svårtillgängligt både norr- och söder 
ifrån. Svårt att få lov att parkera vid gårdar, långt att gå. 
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