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Sammanfattning

Åtgärdsprogrammens arter, fjälltaggsvampar (Sárcodon) och violgubbe (Gomphus 
clavatus), är marklevande storsvampar som kräver levnadsmiljöer med lång skoglig 
kontinuitet och specifika markförhållanden. En snabb förstörelse av dessa habitat 
har lett till att arterna blivit mycket sällsynta, vilket återspeglas i rödlistor över hela 
Europa. Länsstyrelsens inventering är ett led i de åtgärdsprogram som upprättats 
i Sverige för att bevara landets delpopulationer av de aktuella svamparterna, som 
utgör en betydande del av Europas populationer. 

Årets inventering har lett till flera upptäckter. Länets första fynd av den sällsynta 
lilaköttiga taggsvampen har gjorts på öarna Orarna och Limön (blivande 
naturreservat) med över nio mycel. Också friluftsområdet Hemlingbyskogen 
(naturreservat) har visat sig hysa en nationell topplokal, med goda förutsättningar för 
en utökning av fyndlistan under kommande inventeringshöstar. 

Totalt har fynd gjorts på nio lokaler, där sammanlagt fyra av åtgärdsprogrammens tio 
arter har hittats: 

koppartaggsvamp•  Sárcodon lundéllii  (VU)     (11 mycel) 
lilaköttig taggsvamp • Sárcodon fuligíneovioláceus  (EN)  (9 mycel) 
skrovlig taggsvamp • Sárcodon scabrósus  (VU)    (2 mycel) 
violgubbe • Gomphus clavatus  (VU)     (11 mycel) 

Växtplatserna utgörs både av skyddade lokaler, som Orarna och Hemlingby, och av 
lokaler i produktionsmark. Fyra av växtplatserna saknar specifikt områdesskydd. 
Eftersom svamparnas habitat utgörs av äldre barrskog, i skogsbrukssammanhang 
avverkningsmogen skog, är upprättandet av skydds- och skötselplaner i många fall 
mycket brådskande om växtplatserna ska kunna bevaras. 

Den aktuella inventeringen ger ett kunskapsunderlag som tidigare helt saknats i 
länet. Detta ger en ny möjlighet till prioritering och planering av skyddsåtgärder 
av stor betydelse både för åtgärdsprogrammens arter och för den allmänna 
biodiversiteten i skogslandskapet. 
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Inledning

Inventeringarna har utförts av länsstyrelsen i Gävleborgs län, inom ramen för 
Åtgärdsprogrammet för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar (Sárcodon) 
och Åtgärdsprogrammet för bevarande av violgubbe (Gomphus clavatus). 

Inventeringarna för de båda åtgärdsprogrammen har utförts parallellt, eftersom 
violgubbe och fjälltaggsvampar delar många egenskaper och habitatskrav och 
redovisas därför i ett gemensamt dokument. 

Elva arter ingår i åtgärdsprogrammen för Sárcodon och Gomphus:
lilaköttig taggsvamp • S. fuligíneovioláceus  (EN) 
slät taggsvamp • S. léucopus  (EN)  
bitter taggsvamp • S. fénnicus  (EN) 
brödtaggsvamp • S. versipéllis  (EN) 
blåfotad taggsvamp • S. gláucopus  (VU) (inklusive formen Sárcodon CFR 
”modestum”)
koppartaggsvamp • S. lundéllii  (VU)
skrovlig taggsvamp • S. scabrósus  (VU) 
violgubbe • Gomphus clavatus  (VU)
sammetstaggsvamp • S. martioflávus  (VU)  
lundtaggsvamp • S.  joeídes  (EN) 
 -- • S. lépidus (Ej fastst.) 

Sverige hyser en stor andel av Europas populationer av fjälltaggsvampar och har 
därmed en stor del av ansvaret för deras bevarande. Sex arter beräknas ha en på-
taglig tyngdpunkt av sitt utbredningsområde i Sverige: S. lundellii, S.léucopus, 
S. gláucopus, S. fénnicus, S. fuligíneovioláceus och S. martioflavus. De får där-
för ett särskilt fokus i Sveriges internationella ansvar. Samtliga arter som berörs 
av åtgärdsprogrammen har klassats som starkt hotade (EN; 5 arter) eller sårbara 
(VU; 5 arter, inkl. G. clavatus) i ArtDatabankens röda lista över hotade arter. 
Varken fjälltaggsvampar eller violgubbe har dock något lagstadgat skydd i någon 
del av sitt utbredningsområde.  
S. joeides och S Lépidus kan med sina sydliga utbredningsområden inte förvän-
tas förekomma i Gävleborgs län.

Den nationella rödlistans förkortningar och hotkategorier 2005 står för följande:
Försvunnen-  RE, (Regionally Extinct)
Akut hotad-  CR, (Critically Endangered)
Starkt hotad-  EN, (Endangered)
Sårbar-  VU, (Vulnerable)
Missgynnad-  NT, (Near Threatened)
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Svamparternas biologi och ekologi
Både violgubbe (släktet Gomphus) och fjälltaggsvampar (släktet Sarcodon) är 
marklevande storsvampar som bildar mykorrhiza med olika trädarter. Violgub-
ben är den enda svenska representanten för Gomphus (fam. Ramariaceae) och 
står släktmässigt nära fingersvampar, klubbsvampar (fam. Ramariaceae) och 
kantareller (fam. Cantharellaceae), vilka den liknar. Fjälltaggsvamparna är en 
del av familjen taggsvampar (Hydnaceae) och kännetecknas av taggformiga 
sporbärande strukturer (hymenium) och mer eller mindre fjällig eller uppspruck-
en hatt. 

Många av svamparterna växer i fuktiga, örtrika granskogar eller andra kalkrika 
barrskogar på brunjord och några återfinns på torr, tallbevuxen sandmark. Samt-
liga arter gynnas av ett högt mark-pH och växer oftast på kalkrik eller i vissa fall 
brandpräglad mark, vilka båda ger höjda pH-värden. 

Gemensamt för samtliga arter är att de återfinns i skogar med lång skoglig 
kontinuitet och har därmed ständig tillgång till mogna eller äldre värdträd för 
kontinuerlig symbios. Symbios, som kallas mykorrhiza eller ”svamprot”, fung-
erar genom ett utbyte av näringsämnen, där svampen underlättar trädets upptag 
av vatten och näringsämnen och i gengäld får sockerarter som trädet producerar. 
Utbytet sker där trädets fina rottrådar omges av svampens hyfer - därav namnet 
svamprot. För svampens del är detta en så kallad obligat symbios, vilket innebär 
att mycelet är beroende av värdträdet för sin överlevnad. I Gävleborgs län (östra 
Svealand) bildas mykorrhiza framförallt med gran och tall, träd vars rötter till 
skillnad från lövträdens inte kan överleva en avverkning. Om bara enstaka träd 
fälls har mycelet en chans att söka symbios med andra mogna träd inom räck-
håll. Hårdare utgallring och avverkning i ett område är dock ödesdigert för både 
fjälltaggsvampar och violgubbe och arterna beräknas ha varit på stark tillba-
kagång sedan det ”moderna” trakthyggesbruket inleddes. Även försurning och 
övergödning påverkar arterna negativt på sikt, bland annat genom att den ökade 
näringstillgången ger fältskiktet möjlighet att breda ut sig och därmed konkur-
rera ut eller kväva svamparna.

Man har konstaterat att framgångsrik spridning, dvs. nyetablering av mycel, av 
fjälltaggsvampar och förmodligen även av violgubbe oftast sker inom mycket 
korta avstånd från ”föräldramycelet”, t.ex. inom samma skogsbestånd. Mycket 
tyder också på att etablering av nya mycel av dessa arter är en känslig process 
som kräver speciella förutsättningar för att lyckas. Sammantaget innebär detta 
en mycket liten potentiell spridningshastighet och begränsad förmåga att anpassa 
sig till förändringar i skogsmosaiken.  

Signalvärde och biotopens förutsättningar
Kontinuitetsskog utgör ett livsviktigt habitat för många olika arter med en 
långsam livscykel. Ett område som hyser ett flertal arter av fjälltaggsvamp eller 
violgubbe innehåller oftast också många andra rödlistade arter, som inte skulle 
överleva den snabba omsättningen och de omvälvande habitatsförändringarna i 
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dagens produktionsskog. Taggsvamparna är tacksamma inventeringsobjekt, väl 
synliga och möjliga att artbestämma i fält, vilket ger dem en fördel som indika-
torer på dessa miljöer. 

Skyddsbehov och skyddsarbete
I och med violgubbens och fjälltaggsvamparnas känslighet för avverkning, och 
den hastigt krympande arealen kontinuitetsskog i svamparnas utbredningsområ-
de, har åtgärdsprogram upprättats för bevarandet av de aktuella arterna och deras 
habitat i Sverige. Programmets mål är att innan 2010-11 hejda minskningen av 
förekomstareal för åtgärdsprogrammens olika arter. Man skall också i möjligaste 
mån ge fyndlokalerna status som nyckelbiotop och arbeta för ett formellt skydd 
av dessa. För fjälltaggsvamparna finns ett uttalat mål att ge ”de förnämsta” 
lokalerna ett formellt skydd innan 2010. Förslag på skyddsprioritet för lokaler 
med fjälltaggsvampar definieras i Åtgärdsprogrammet för bevarande av rödlis-
tade fjälltaggsvampar, bilaga 1. Motsvarande definitioner för violgubbe beskrivs 
på sidan 64 i Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe, bilaga 2. Framförallt 
är det antal och sammansättning av rödlistade svamparter och deras relativa 
sällsynthet som bli relevant för klassningen. I vissa fall kan också förekomsten 
av rödlistade följearter vara avgörande för signalvärdet, t.ex. om den blåfotade 
taggsvampen S. glaúcopus växer i sällskap av lakritsmusseron Tricholoma apium 
och/eller gråticka Boletopsis grisea. 

Inventeringarnas syfte
Att utöka kunskapsunderlaget för svamparternas biologi och habitatskrav i • 
länet.
Att ge underlag för identifiering av särskilt skyddsvärda lokaler, för priorite-• 
ring av områdesskydd. 
Identifiering av kända växtplatser för de aktuella, rödlistade arterna, för • 
registrering i artdatabanken och berörda myndigheters, t.ex. Skogsstyrelsens, 
informationsdatabaser. 
Att ge underlag för en ökad kunskap om hotbilden mot de berörda arterna.• 

Följande har ingått i inventeringarna:
Återbesök på tidigare fyndplatser inrapporterade till ArtPortalen.  • 
Nyundersökning av ett antal lokaler utvalda på grund av sin biotoptyp. • 
Att på samtliga undersökta lokaler konstatera närvaro, mängd och komposi-• 
tion av aktuella inventeringsarter.
Att på samtliga undersökta lokaler samla information och kunskap om habi-• 
tatstyp och skoglig status. 

Inventeringarna har utförts av länsstyrelsen i Gävleborgs län, Åtgärdsprogram-
met för hotade arter. Inventerare; Göran Vesslén, Länsstyrelsen Gävleborg; 
medinventerare Johanna Bengtson, praktikant Länsstyrelsen Gävleborg; Lars-
Thure Nordin, Länsstyrelsen Uppsala och Tomas Troschke, Länsstyrelsen Gäv-
leborg. Lars-Thure Nordin och Klas Jaederfeldt har också bistått med värdefulla 
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fackkunskaper vid artbestämningen av svåridentifierade fruktkroppar. Mattias 
Sterner, Lansstyrelsen Gävleborg, har bidragit med hjälp vid utsökning samt 
utformande av fältkartor.

Länets förutsättningar 
På grund av närheten till de kalkhaltiga Östersjösedimenten finns i större delen 
av länet områden med skogsbevuxen kalkhaltig morän, vilket lägger grunden 
för de naturtyper som är fjälltaggsvamparnas och violgubbens främsta habitat. 
En krympande andel av dessa naturtyper har också en lång skoglig kontinuitet. 
De naturtyper som i första hand är aktuella för denna inventering finns närmare 
beskrivna i Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar (Na-
turvårdsverket 2006). I grova drag gäller den beskrivning som ges ovan, under 
Svamparternas biologi och ekologi. 
Av de fyra huvudsakliga utbredningsområden som nämns för inventeringsar-
terna; Sydligt, västligt, nordligt och östligt, ligger Gävleborgs län på gränsen 
mellan nord och öst och har viss kontakt med det västliga. De arter som har ett 
sydligt utbredningsområde , S.joeídes och  S. lepidus, kan alltså inte förväntas 
förekomma i länet.

Tidigare inventeringar, historia
Den riktade inventeringen av fjälltaggsvampar och violgubbe i Gävleborgs län 
inleddes hösten år 2008, i länsstyrelsens regi. Tidigare fynd i länet härrör i viss 
mån från fynd gjorda av svampplockare och andra vandrare, men framförallt 
från inventeringar utförda av företag, föreningar och organisationer: 

GÄBS, Gävleborgs botaniska sällskap, har sedan 1990 kartlagt Gästriklands • 
och Hälsinglands flora, vilket bl.a. resulterat i ett antal fynd av violgubbe.  
Sveriges mykologiska förening, SMF, har rapporterat ett flertal fynd av olika  • 
arter i taggsvampsfamiljen (Bankeraceae) till artportalen, under sina invent-
ringar och exkursioner.

De flesta av dessa fynd finns inlagda på artportalen, rapportsystemet för växter 
och svampar (www.artportalen.se), en öppen informationsdatabas i Naturvårds-
verkets och ArtDatabankens regi.

Kunskaper från övriga landet 
Nordiska mykologer har studerat fjälltaggsvampar sedan mitten av nittonhund-
ratalet. Kunskapsläget kring gruppens biologi är därför på väg att förbättras men 
de enskilda arternas status, biologi och exakta utbredning är fortfarande oklar. 
(Naturvårdsverket 2006) 
Under 2005 påbörjades åtgärdsprogrammets inventeringar av fjälltaggsvampar 
i Gotlands, Uppsala, Östergötlands, Norrbottens och Dalarnas län. Sedan dess 
har inventeringen kommit igång även i Värmlands och Västernorrlands m.fl. län. 
Den aktuella inventeringen i Gävleborg har framförallt dragit nytta av erfaren-
heter från Uppsala län, där man använt sig av inventeringsmetoder riktade mot 
specifika arter och naturtyper och tack vare den stora svamprikedomen hunnit 
samla på sig omfattande kunskaper i ämnet. Man har också med gott resultat 
kombinerat inventeringarna av fjälltaggsvampar och violgubbe. 
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Inventerade arter
Följande arter inventerades under 2008 i Gävleborgs län (Rödlistekategori, 
ArtDatabanken 2005-2010, inom parentes):

Lilaköttig taggsvamp S. fuligíneovioláceus  (EN) 
En medelstor art med mörkbrun till svartviolett hatt, ev. rostbrunt inslag, Köt-
tet är karaktäristiskt blåviolett till blåsvart med brännande skarp smak. Utbred-
ningsområde främst östra Svealand och Gotland där den växer i kalktallskog 
med inslag av senvuxen gran eller i barrblandskog på kalkmorän, oftast på torra, 
fattigare jordar.

Slät taggsvamp S. léucopus  (EN) 
Den största arten i gruppen, med en hatt på 15-30 cm, slät, bred och välvd med 
gråbrun ton, som äldre mörknande. Ofta söndersprucken i finmaskigt rutmönster. 
Köttet är fast och enfärgat vitaktigt, läker i skador till hattens färg. Arten växer i 
Östra Svealand på kalkrik tallbevuxen sandmark, ofta betespräglad hagmark med 
hög bonitet.

Brödtaggsvamp S. versipéllis  (EN) 
Arten är medelstor (hatten 5-15 cm bred) och växer ofta i knippen. Köttet är ljust 
och hatten är orangegulbrun, senare ockragulbrun, mörknande mot brun, med 
radiära fibrer och små trådfjäll på äldre exemplar. Taggarna är nedlöpande och 
förhållandevis långa. Vanlig växtplats är under gran i örtgranskog, ofta kalkrik, 
med tydlig luftfuktighet och markvattenpåverkan. Främst i sydvästra Sverige.

Bitter taggsvamp S. fénnicus  (EN)
En medelstor art. Hatten är 5-12 cm bred, beigebrun-gul till rödbrun och ofta 
strävt filtad med fnasiga, kontrasterande mörka fibrer. Taggar relativt långa, först 
ljusa sedan mörknande mot chokladbrunt. Arten växer i fuktig, kalkrik gran- och 
tallskog i östra Svealand, ofta på gamla skogsbeten.

Skrovlig taggsvamp S. scabrósus  (VU) 
Med sina 8-15 cm i hattbredd en relativt kraftig art, vinrödbrun till rosabrun, 
som äldre med mörkare trådfjäll i hattcentrum. Taggarna är nedlöpande och kraf-
tigt mörknande med åldern och köttet är ljust med blågrå fotbas. Svampen växer 
med tall, nära rörligt markvatten i brandpräglade torra skogar på sandig mark, i 
norra Sverige. 

Blåfotad taggsvamp S. gláucopus  (VU)
En liten ”knubbig” art. Hatten är 5-10 cm bred och vanligtvis brunflammig, som 
ung med ljusare gulbruna-gråaktiga inslag, som äldre mer kastanjebruna. Köttet 
är gulvitt och mörknande mot blågrön-blåsvart vid fotbasen. Förekommer i hela 
Sverige men koncentreras mot norr, där främst på brandpräglade, torra tallmar-
ker. Granformen S. cfr ”modestum” inkluderas i rödlistan i huvudformen S. 
gláucopus.

9



Koppartaggsvamp S. lundéllii  (VU)
Arten är liten, med typiskt kopparbrun-kastanjebrun, 5-10 cm bred hatt, ofta 
med ljusare kontrasterande kant. Fjällen är något mörkare än hatten och taggarna 
nedlöpande och ibland karaktäristiskt tvåfärgade med mörk bas och ljusa spetsar. 
Svampen växer på frisk mark i kalkgranskog eller annan örtrik granskog av mos-
sig lågörtstyp, främst i östra Svealand.  

Sammetstaggsvamp S. martioflávus  (VU) 
En liten art med sammets- eller sämskskinnslikt luden hatt, ljust gråbrun till 
chokladbrun och ibland prydd med rödaktiga droppar i tillväxtzonen. Foten är 
filtluden och till färgen orange eller aprikos. Arten är vanligast i sydvästra Sve-
rige och växer där i rik, ofta betad, kontinuitetsskog med hög luftfuktighet och 
rörligt markvatten. 

Violgubbe Gomphus clavatus  (VU)
En storvuxen art som släktmässigt står nära klubbsvampar, fingersvampar och 
kantareller. Svampen är 4-10 cm hög och 5-10 (15) cm bred med klubblik fot 
och ett ofta gyttrat växtsätt. Som ung är hatten grunt trattformad och har den ka-
raktäristiska violetta färgen, bleknande mot gråbeige-olivbrun allt eftersom den 
åldras och breder ut sig. Svampen växer i två utbredningsområden, ett sydligt, 
där den lever knuten till bok och ett i östra Svealand, i örtrika gran- eller barr-
blandskogar, ofta i anslutning till rörligt markvatten.  

Även lundtaggsvamp S. joeídes och arten S. lépidus (saknar ännu svenskt 
artnamn) omfattas av åtgärdsprogrammet. Arterna är dock begränsade till syd-
liga bokskogar och blir inte aktuella för inventeringar i Gävleborg. Det är också 
tveksamt om sammetstaggsvampen S. martioflávus kan förväntas förekomma i 
länet.
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Figur 1.  Utbredningsmönster hos åtgärdsprogrammens arter
Nordligt utbredningsområde: 
S. gláucopus och S. scabrósus. 
Västligt: S. versipéllis och S. martioflávus. 
Östligt: S. fuligíneovioláceus, S. léucopus, S. fénnicus, S. lundéllii.och G. clava-
tus  Sydligt: S. joeídes, S. lépidus och G. clavatus  
Kartan visar Sveriges län. Gävleborgs län = X

För närmare artbeskriv-
ningar se Åtgärdsprogram 
för rödlistade fjälltagg-
svampar (Naturvårdsverket 
2006) och Åtgärdsprogram 
för bevarande av violgubbe 
(Naturvårdsverket 2006)
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Metod 

Utsökning av områden
De flesta av lokalerna som besökts är tidigare inrapporterade växtplatser (Art-
Portalen) för antingen någon av de aktuella arterna eller annan art i taggsvamps-
familjen med likartade habitatskrav. Sökningen på ArtPortalen har sedan sållats 
genom att jämföras med aktuell statistik över beståndsålder på koordinaterna. 
(Skogsstyrelsen & Naturvårdsverket 2005) En minsta beståndsålder på 80 år 
sattes som krav, för att säkerställa att lokalen har en någorlunda lång skoglig 
kontinuitet. (Skogsstyrelsens data över beståndsålder och hyggen, 2003-2007). 
Till dessa lokaler kom även områden som av länsstyrelsepersonal eller andra bo-
taniker/mykologer noterats som möjliga taggsvamps- eller violgubbehabitat vid 
andra inventeringar och besök. 

Figur 2. De inventerade lokalerna ligger i Gävleborgs södra del, kommunerna 
Gävle och Sandviken. En majoritet av lokalerna saknar specifikt områdesskydd i 
form av naturreservat eller biotopskydd.
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Fältarbete
I fält gjordes en kvalitativ inventering av artsammansättning och mängd av 
violgubbe och fjälltaggsvampar i det utvalda området. Lokalen söktes av efter 
avvikande karaktärer, typiska växtplatser för arterna; gränszoner mellan bestånd 
eller markvegetationstyper, sluttningar, och framförallt; lättare störningar i form 
av stigar och körspår. Dessa områden granskades sedan mer ingående. 
Artbestämningen gjordes med hjälp av följande litteratur: 
Åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade fjälltaggsvampar (Naturvårdsver-
ket. 2006), Åtgärdsprogrammet för bevarande av violgubbe (Naturvårdsverket 
2006), boken Svampar – en fälthandbok (Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984) samt 
personliga anteckningar. Samtliga fynd fotograferades, för jämförelser och 
eventuell konsultation, och i vissa fall togs enstaka prov av fruktkroppar. Sådana 
prov torkades i rumstemperatur och sändes vid behov med post till Klas Jaeder-
feldt, som bistod med mikroskopering av sporer för att artbestämma svåridenti-
fierade fruktkroppar.

På fältblanketten noterades följande för varje mycel: art, koordinater (registre-
rade med GPS), antal fruktkroppar samt om möjligt form på mycelet. 
Beståndskaraktärer på växtplatsen; ålder och sammansättning av trädslag i 
tiondelar uppskattades och noterades. Typ av bottenskikt, täckning av fältskikt, 
inverkan av markvatten och ekologisk markstörning/hävd antecknas och en 
uppskattning av kalkförekomst gjordes med hjälp av örtfloran (se fältblankett, 
Bilaga 4.) 

13



Lokaler

Följande lokaler inventerades:

1. Hemlingby 

                          
Kommun: Gävle
Läge: GOK-stugan
Koordinater: X: 6725309  Y:1574903
Undersökningsdatum: 2008-08-20 Göran Vesslén
Tidigare inventerad: Övriga fynd, Sveriges mykologiska förening SMF, 1991
Utsökningsmetod: Sökning på artportalen. (Tidigare fynd av violgubbe, Ove 
Lennström, Gillis Aronsson, 1991)
Områdesskydd: Naturreservat (friluftssyfte), lokal höjning av skyddsstatus pla-
neras 2008. (Gävle kommun)
Lokalbeskrivning: Äldre (>100 år) granskog med tallinslag, mosstäcke och 
gräs-/örtvegetation. Ngn. död ved. Området genomkorsas av löparspår /prome-
nadstigar. 
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling 
Funna ÅGP-arter: 

Koppartaggsvamp Sarcodon lundéllii (VU)

Mycel Frukt-
kroppar

Koordinater Fältskikt, 
täckning

Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/4 2 X: 6725309  
Y:1574903

30-70% mossa trampad 
stig

kortare perio-
der

2/4 3 X: 6725296  
Y:1574864

<30% mossa trampad 
stig

kortare perio-
der

3/4 5 X: 6725197  
Y:1574823

30-70% mossa ingen 
synlig

kortare perio-
der

4/4 ** 2 X: 6725197  
Y:1574823

<30% mossa trampad 
stig

kortare perio-
der

Växtplats för koppartaggsvamp Växtplats för violgubbe
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Violgubbe Gomphus clavatus (VU)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Markstör-
ning

Rörligt 
markvatten

1/3 18 X: 6725297  
Y:1574897

30-70% mossa trampad 
stig

kortare 
perioder

2/3 5 X: 6725318  
Y:1574900

<30% mossa ingen syn-
lig

kortare 
perioder

3/3 8 X: 6725322  
Y:1574918

<30% mossa ingen syn-
lig

kortare 
perioder

Koppartaggsvamp

Violgubbe
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Övriga taggsvampsarter: 

Dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens (NT)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Markstör-
ning

Rörligt 
markvatten

1/2 13 X: 6725250  
Y:1574810

30-70% mossa trampad 
stig

kortare 
perioder

2/2 1 X: 6725232  
Y:1574859

30-70% mossa trampad 
stig

kortare 
perioder

Gul taggsvamp Hydnellum geogenium (NT)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Markstör-
ning

Rörligt 
markvatten

1/1 >40 X: 6725238  
Y:1574834

30-70% mossa trampad 
stig

kortare pe-
rioder

Dofttaggsvamp

Gul taggsvamp
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Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/2 * 1 X: 6725204  
Y:1574831

30-70% mossa trampad 
stig

kortare pe-
rioder

2/2 * 1 X: 6725353  
Y:1574895

30-70% mossa trampad 
stig

kortare pe-
rioder

 

Övriga arter / kalkgynnad flora: Violgubbe. 
Kommentarer: 
* Funna vid återbesök 08-08-25  
**funna vid återbesök 08-09-17. Violgubbarna växer mycket nära motionsspår.
Återbesök: Ja     

 

Skarp dropptaggsvamp
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2. Rovan

Kommun: Gävle
Läge: S om Testeboåns naturreservat, nära vägen till Oslättfors 
Koordinater: X: 6738205  Y: 1568252
Undersökningsdatum: 2008-08-21 Göran Vesslén
Tidigare inventerad: Övriga fynd, Sveriges mykologiska förening SMF, 1997
Utsökningsmetod: Sökning på Artportalen. (Tidigare fynd av violgubbe av Ove 
Lennström, 1997)
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Blandskog/granskog med inslag av tall. 
Rekommenderade åtgärder / skötsel: --

Funna ÅGP-arter: --

Övriga taggsvampsarter: --

Övriga arter / kalkgynnad flora: Blomkålssvamp Sparassis crispa (vid tall).
Kommentarer: Fyndplatsen kunde inte hittas, då koordinaterna som hämtades 
på ArtPortalen var allt för grovt avrundade. 
Återbesök: Ja. En förfrågan till fyndrapportören om lägesangivelser bör göras. 

 

Blomkålssvamp
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3. Hille

Kommun: Gävle
Läge: S om Trödje, nära järnvägskorset Ö om Ösasjöarna (väster om grusgrop)
Koordinater: X: 6743691  Y:1575650
Undersökningsdatum: 2008-08-26 Göran Vesslén
Tidigare inventerad: Nej
Utsökningsmetod: Tips, noterad som intressant vid besök i andra ärenden
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Ren tallskog med bitvis tätt ristäcke (blåbär), gott om lav.
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter: --

Övriga taggsvampsarter: 

Trattaggsvamp Phellodon Tomentosus (ej rödlistad) 
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 >50 X: 6743691  
Y:1575650

>70% Mossa Trampad 
stig

Saknas

Övriga arter / kalkgynnad flora: --
Kommentarer: Trädålder svår att uppskatta. Dock hade beståndet inte den grova 
bark som vanligtvis kännetecknar gamla tallar och inte heller hittades någon 
tallticka vid besöket (talltickan är annars en god indikator på hög ålder.)
Återbesök: Nej.

Tallskogen väster om Hille grusgrop
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4.  Ulvkisbo Östra 

Kommun: Sandviken
Läge: 1 km SÖ om Ulvkisbo, längs Slåtterfallsbäcken.
Koordinater: X: 6687611  Y:1547805
Undersökningsdatum: * 2008-08-27 Göran Vesslén 
2008-09-03 Göran Vesslén, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Botanisk inventering, GÄBS, 2002.
Utsökningsmetod: Information från GÄBS. Tidigare fynd av violgubbe av Gö-
ran Odelvik 2002.
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Äldre granskog i likåldrigt bestånd. Halvblockig, lätt slut-
tande mark med frodigt mosstäcke och fläckvis gräs-/örtvegetation. Bäck. 
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter:

Violgubbe Gomphus clavatus (VU)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

* 1/3 10 X: 6687525  
Y:1547661

30-70% mossa ingen 
synlig

kortare 
perioder

* 2/3 4 X: 6687539  
Y:1547666

30-70% mossa ingen 
synlig

längre pe-
rioder

* 3/3 8 X: 6687533  
Y:1547680

30-70% mossa ingen 
synlig

längre pe-
rioder

*inventeringsdatum 2008-08-27

Växtlokal för violgubbe
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Övriga taggsvampsarter: 

Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii (ej rödlistad)
My-
cel

Frukt-
kroppar

Koordinater Fältskikt, 
täckning

Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/2 4 X: 6687611  
Y:1547805

30-70% mossa trampad 
stig

kortare pe-
rioder

2/2 2 Se föregå-
ende

30-70% mossa trampad 
stig

kortare pe-
rioder

Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

>2 >20 se lokalkoor-
dinater

-- -- -- --

Violgubbe

Skarp dropptaggsvamp
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Grantaggsvamp Bankera cinerea / Bankera violascens (NT)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1 5 X: 6687611  
Y:1547805

30-70% mossa trampad 
stig

kortare pe-
rioder

Övriga arter / kalkgynnad flora: Rikligt med fingersvamp (3 arter, >50 frukt-
kroppar), skogsnattviol (Platanthera bifolia ssp. Latiflora), blåsippa, liljekon-
valj.
Kommentarer: Violgubbarna växer 10m från bäcken i ört/gräsvegetation, litet 
inslag av asp- och rönnsly. Samtliga taggsvampar växer på och runt en liten 
kulle 5m från bäcken, flera längs en lätt trampad stig. 
Återbesök: Ja
 

Grantaggsvamp
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5. Bladmyran

Kommun: Gävle
Läge: Norrlandet, 2,5 km V om Engesberg 
Koordinater: X: 6736275  Y:1578186
Undersökningsdatum: 2008-08-28 Göran Vesslén
Tidigare inventerad: Övriga fynd, Sveriges mykologiska förening SMF, 1997
Utsökningsmetod: Sökning på Artportalen.
Områdesskydd: Naturreservat
Lokalbeskrivning: Flerskiktad olikåldrig granskog med inslag av löv (björk,asp)
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling
Funna ÅGP-arter: --
Övriga taggsvampsarter: 
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 6 X: 6736275  
Y:1578186

30-70% mossa Ingen 
synlig

Kortare pe-
rioder

Övriga arter / kalkgynnad flora: --
Kommentarer: --
Återbesök: Nej.

Lokalen Bladmyran

Skarp dropptaggsvamp
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6.  Ulvkisbo Västra

Kommun: Sandviken
Läge: 1 km km VSV om Ulvkisbo, längs Slåtterfallsbäcken.
Koordinater: X: 6687109  Y:1546517
Undersökningsdatum: 2008-09-03 Göran Vesslén, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Botanisk inventering, GÄBS, 2002.
Utsökningsmetod: Information från GÄBS (Tidigare fynd av violgubbe av Peter 
Ståhl, 2002.)
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Äldre barrblandskog med enstaka björkar. Halvblockig mark 
med frodigt mosstäcke och gräs-/örtvegetation. Till stor del översvämningsmark 
/ tillfälliga bäckfåror (Slåtterfallsbäcken).
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling
Funna ÅGP-arter: 
Violgubbe Gomphus clavatus (VU)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/6 16 X: 6687109  
Y:1546517

30-70% mossa ingen 
synlig

längre pe-
rioder

2/6 7 se föregående 30-70% mossa ingen 
synlig

längre pe-
rioder

3/6 7 se föregående 30-70% mossa ingen 
synlig

längre pe-
rioder

4/6 8 se föregående 30-70% mossa ingen 
synlig

längre pe-
rioder

5/6 38 se föregående >70% mossa ingen 
synlig

längre pe-
rioder

6/6 4 se föregående 30-70% mossa ingen 
synlig

längre pe-
rioder

Växtlokal Ulvkisbo Västra

24

Växtlokal Ulvkisbo Västra



Övriga arter / kalkgynnad flora: Fingersvamp, viol, blåsippa.
Kommentarer: Violgubbarna växer i anslutning till bäcken, främst i glesare, 
talldominerade delar av trädbeståndet och flera mycel är stora, vissa >7 m i dia-
meter eller stränglängd. Flera mycel växer i direkt anslutning till bäcken. 
Beståndsålder: Tallar saknar tydlig grovbark, granar grova med hängande gre-
nar i täta grenvarv.
Återbesök: Ja, för uppföljning.

Violgubbe
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7. Stureborg

Kommun: Gävle
Läge: Gävle, strax norr om motet E4 /Riksväg76
Koordinater: X: 6725788  Y:1572613
Undersökningsdatum: 2008-09-04  Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: --
Utsökningsmetod: Tips
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Torrare tall/rismark genomkorsad av promenadstigar. I om-
givningen fuktigare olikåldrig gran/blandskog. 
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling
Funna ÅGP-arter: ---
Övriga taggsvampsarter: 
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/2 >2 X: 6725788  
Y:1572613

30-70% Mossa Trampad 
stig

Saknas

2/2 >2 Se föregå-
ende

30-70% Mossa Trampad 
stig

Saknas

Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 >15 X: 6725722  
Y:1573005

30-70% Mossa Ingen 
synlig

Kortare 
perioder

Övriga arter / kalkgynnad flora: --
Kommentarer: Beståndsålder (tall) svår att uppskatta. Växtplatserna mycket 
olika; Skarp dropptaggsvamp funnen i ravinartad passage på torr tall/rismark, 
Viss lokalt lövinslag. Växtplatsen för Fjällig taggsvamp ev. intressant biotop 
med smultron, åkerbär, blåsippa, violer och tibast (fuktig barrblandskog).  
Återbesök: Ja

Lokalen Stureborg
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8.  Trekanten

Kommun: Gävle
Kommun: Sandviken
Läge: Strax Ö om rv 272 vid avtaget mot Gammelstilla
Koordinater: X: 6701288  Y:1549038
Undersökningsdatum: 2008-09-08 Göran Vesslén, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Nej
Utsökningsmetod: Noterad som intressant vid besök i andra ärenden
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Tallsandskog med lika delar mossa och lav i bottenskiktet, 
risvegetation. Rullstensås med sandig morän.
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter: 
Skrovlig taggsvamp Sárcodon scabrosus (VU)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 5 X: 6701288  
Y:1549038

30-70% mossa/
lav

körspår saknas

Lokalen Trekanten

Skrovlig taggsvamp
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Övriga taggsvampsarter: 

Motaggsvamp Sarcodon squamosus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/7 27 X: 6701288  
Y:1549038

<30% mossa/
lav

körspår saknas

2/7 8 se föregående <30% mossa/
lav

körspår saknas

3/7 3 X: 6701191  
Y:1548954

<30% mossa/
lav

körspår saknas

4/7 3 se föregående <30% mossa/
lav

körspår saknas

5/7 2 se föregående <30% mossa/
lav

körspår saknas

6/7 9 X: 6701442  
Y:1549053

30-70% mossa/
lav

körspår saknas

7/7 2 se föregående 30-70% mossa/
lav

körspår saknas

Övriga arter / kalkgynnad flora: Fingersvampar, blåbär, 
Kommentarer: Del av en långsträckt rullstensås. Tallbeståndet uppskattningsvis 
äldre, dock ingen tallticka (indikerar hög ålder hos värdträdet). 
Återbesök: Ja, området kan även utökas. 

 

Motaggsvamp
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9. Lövpussarna

Kommun: Gävle
Läge: O om Trösken, 5 km S om Årsunda
Koordinater: X: 6705315  Y:1550475
Undersökningsdatum: 2008-09-09 Göran Vesslén, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Botanisk inventering, GÄBS, 1997.
Utsökningsmetod: Information från GÄBS (Tidigare fynd av violgubbe av 
Gunni Hedkvist, 1992.)
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Mogen granskog, till stora delar avverkad. 
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling
Funna ÅGP-arter: --
Övriga taggsvampsarter: --
Övriga arter / kalkgynnad flora: Flattoppad klubbsvamp (NT)

Kommentarer: Större delen av området hårt gallrat. Rishögar. Flattoppad 
klubbsvamp växer ca 50 m norr om koordinaten i ett ogallrat område; intressant 
biotop med många svamparter.
Återbesök: Nej.

Lokalen Lövpussarna

Flattoppad klubbsvamp
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10.  Spjutholmen

Kommun: Gävle
Läge: Längs Gästrikeleden, S om Hyttöns samhälle, V om Björkön (ö).
Koordinater: X: 6705694  Y:1581532
Undersökningsdatum: 2008-09-12  Göran Vesslèn, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Övriga fynd, Sveriges mykologiska förening SMF, 1991
Utsökningsmetod: Sökning på Artportalen
Områdesskydd: Naturreservat 
Lokalbeskrivning: Äldre granskog med inslag av äldre tall, lövstråk och yngre 
barrskog i utkanten. Storblockig terräng med surdråg och mycket frodigt moss-
täcke. Blåbärsvegetation. Död ved i olika stadier av nedbrytning. Brandspår.
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling
Funna ÅGP-arter: --
Övriga taggsvampsarter: 
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/2 7 X: 6705871 
Y:1581540

<30% mossa Ingen 
synlig

Kortare 
perioder

2/2 14 X: 6706017 
Y:1581729

<30% mossa Ingen 
synlig

Kortare 
perioder

Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fält-

skikt, 
täckning

Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 19 X: 6705826  
Y:1581508

<30% (Löv)
förrna

Ingen 
synlig

Längre pe-
rioder

Övriga arter / kalkgynnad flora: Fingersvampar, klubbsvampar. 
Kommentarer: Intressant lav- och mosslokal. 
Återbesök: Nej

Lokalen Spjutholmen
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11. Hyttön/Kakängssundet

Kommun: Gävle
Läge: Längs Gästrikeleden, 0,5 km NV om Hyttöns samhälle, SV om laxod-
lingen
Koordinater: X: 6709681  Y:1581752
Undersökningsdatum: 2008-09-12 Göran Vesslèn, Johanna Bengtson, 
*2008-09-19 Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Naturvärdesinventering, länsstyrelsen Gävleborg, år: --.   
Utsökningsmetod: Tips från Peter Ståhl, GÄBS.
Områdesskydd: Saknas i nuläget. Länsstyrelsen överväger reservatsbildning 
(naturreservat).
Lokalbeskrivning: Äldre granskog med inslag av äldre tall. Frodigt mosstäcke. 
Enstaka ek.
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter: 
Koppartaggsvamp Sárcodon lundéllii (VU)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/5 12 X: 6709681  
Y:1581752

<30% mossa Ingen 
synlig

Kortare pe-
rioder

* 1/5 17 X: 6709697  
Y:1581721

30-70% mossa Ingen 
synlig

Kortare pe-
rioder

* 2/5 6 X: 6709781  
Y:1581741

30-70% mossa Ingen 
synlig

Kortare pe-
rioder

* 3/5 2 X: 6709736  
Y:1581720

<30% mossa Ingen 
synlig

Kortare pe-
rioder

* 4/5 2 30 m N om 
föregående

<30% mossa Ingen 
synlig

Kortare pe-
rioder

* inventeringsdatum 2008-09-19

Lokalen Hyttön/ Kakängssundet
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Övriga taggsvampsarter: 
Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

>50 -- X se lokalko-
ordinater

-- -- -- --

Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/>7 >11 X: 6709635 
Y:1581692

<30% mossa Ingen 
synlig

Kortare 
perioder

2/>7 >17 50 m S om 
föregående

<30% mossa Ingen 
synlig

Kortare 
perioder

* >5/>7 >25 X: 6709697 
Y: 1581721

0-70% mossa Ingen 
synlig

Kortare 
perioder

* inventeringsdatum 2008-09-19

Övriga arter / kalkgynnad flora: Flattoppad klubbsvamp (NT), ett flertal fing-
ersvampsarter, violer, blåsippa, liljekonvalj, trolldruva, blåbär, bredbladigt gräs, 
stora mängder fårticka.  
Kommentarer: Skarp dropptaggsvamp (mycel >5/>7) i anslutning till fårticka, 
många och utspridda.
Återbesök: Ja
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12. Bönan 1 Västra

Kommun: Gävle
Läge: 1,5 km SV om Engesberg. V om avtagsvägen.
Koordinater: X: 6734895  Y:1579407
Undersökningsdatum: 2008-09-17 Göran Vesslèn, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Nej
Utsökningsmetod: Tips, noterad som intressant vid besök i andra ärenden
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Tallskog, bitvis mycket gles med lav i bottenskiktet. Morän/
klippmark.  Fläckvis risvegetation: ljung, kråkbär, lingon, mjölon, enstaka blå-
bär.
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling
Funna ÅGP-arter: --
Övriga taggsvampsarter: 
Motaggsvamp Sárcodon squamosus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/7 18 X: 6734895  
Y: 1579407

<30% lav ingen 
synlig

saknas

2-7/7 38 närområde: 
10-70 m radie

<30% lav ingen 
synlig

saknas

Lokalen Bönan 1 V
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Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/2 >5 se lokalkoor-
dinater

<30% barr-
förna

körspår saknas

2/2 <5 se lokalkoor-
dinater

-- -- -- saknas

Trattaggsvamp Phellodon tomentosus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

>10 >100 se lokalkoor-
dinater

-- -- -- saknas

Övriga arter / kalkgynnad flora: --
Kommentarer: Mycket torr mark. Beståndsålder (tall) svår att uppskatta, klena 
träd.
Återbesök: I mån av tid.
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13.  Bönan 1 Östra

Kommun: Gävle
Läge: 1,5 km SV om Engesberg. Ö om avtagsvägen.
Koordinater: X: 6734990  Y:1579661
Undersökningsdatum: 2008-09-17 Göran Vesslén, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Nej
Utsökningsmetod: Tips, noterad som intressant vid besök i andra ärenden
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Tallskog av varierande ålder med inslag av fuktigare gran-
stråk och lav/mossa i bottenskiktet. På morän/klippmark. Risvegetation: ljung, 
lingon, blåbär. Brandfält.
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling
Funna ÅGP-arter: --
Övriga taggsvampsarter: 

Motaggsvamp Sárcodon squamosus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/4 6 X: 6734990  
Y:1579661

<30% barr-
förna

brand saknas

2/4 3 se föregående -- -- (ej 
brand)

--

3/4 4 se föregående -- -- (ej 
brand)

--

4/4 6 se föregående -- -- (ej 
brand)

--

Lokalen Bönan 1 Ö
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Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 3 se lokalkoor-
dinater

<30% barr-
förna

(klipp-
brant)

kortare pe-
rioder

Trattaggsvamp Phellodon tomentosus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

-- -- -- -- -- -- --

Övriga arter / kalkgynnad flora: --
Kommentarer: Stråk av äldre tall, bl.a. i utkanten av brandfältet (med sköld-
paddsbark). 
Återbesök: I mån av tid.
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14.  Bönan 2

Kommun: Gävle
Läge: 0,5 km NV om Bönan. Längs stigen till Lillsjön.
Koordinater: X: 6736931  Y:1581597
Undersökningsdatum: 2008-09-17 Göran Vesslén, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Nej
Utsökningsmetod: Tips, noterad som intressant vid besök i andra ärenden
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Tallskog av varierande ålder med lav/mossa i bottenskiktet 
och risvegetation (ljung, lingon m.m.). På morän/klippmark. 
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter: --

Övriga taggsvampsarter: 
Motaggsvamp Sárcodon squamosus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 5 X: 6736931  
Y:1581597

<30% barr-
förna

trampad 
stig

saknas

Talltaggsvamp Bankera fuligineoalba (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

>1 >5 X: 6736909  
Y:1581519

<30% barr-
förna

trampad 
stig

saknas

 

Lokalen Bönan 2
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Talltaggsvamp

Övriga arter / kalkgynnad flora: --
Kommentarer: Inslag av äldre tall (med tallticka). 
Återbesök: I mån av tid.
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15.  Järvsta

Kommun: Gävle
Läge: Gävle, Utåker, mellan Järvsta och Bomhus
Koordinater: X: 6727316  Y: 1576516
Undersökningsdatum: 2008-09-17 Göran Vesslén, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Botanisk inventering, GÄBS, 1999.
Utsökningsmetod: Information från GÄBS. (Tidigare fynd av violgubbe av Åke 
Malmkvist, 1999)
Områdesskydd: Saknas
Lokalbeskrivning: Barrblandskog (gran 7, tall 3) bitvis äldre än 80 år, med 
inslag av björk. Surdråg. Bottenskikt; mossa med fläckar av barrförna, inslag av 
blåbärsris och örter.
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter: -- 

Övriga taggsvampsarter: 
Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 >5 X se lokal-
koordinater

-- -- -- --

Övriga arter / kalkgynnad flora: Smultron, trolldruva, violer, fingersvamparter.  
Kommentarer: Gott om nyligen död klenved (området nyligen röjt), dock inga 
rishögar. 
Återbesök: Ja

Lokalen Järvsta
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16.  Almkärret

Kommun: Gävle
Läge: Längs Johannesbergsvägen, nära E4, 1,5 km SÖ om Gävles värmeverk.
Koordinater: X: 6723362  Y:1573649
Undersökningsdatum: 2008-09-20 Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: Övriga fynd, Sveriges mykologiska förening SMF, 1991
Utsökningsmetod: Sökning via Artportalen 
Områdesskydd: Naturreservat
Lokalbeskrivning: Olikåldrig granskog (>70% gran) med stråkvis inslag av tall 
och björk. Surdråg.
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter: 
Koppartaggsvamp Sárcodon lundéllii (VU)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/2 >16 X: 6723362  
Y:1573649

30-70% mossa Ingen 
synlig

Kortare pe-
rioder

2/2 7 X: 6723491  
Y:1573723

30-70% mossa Trampad 
stig

Längre pe-
rioder

Övriga taggsvampsarter: 
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/2 15 X: 6723372  
Y:1573625

<30% Barr-
förna

Övrig, 
dike

Kortare 
perioder

2/2 26 X: 6723556  
Y:1573728

<30% Barr-
förna

Ingen 
synlig

Kortare 
perioder

Övriga arter / kalkgynnad flora: Smultron, bredbladigt gräs, violer, finger-
svamparter.  
Kommentarer: Gott om död klenved. 
Återbesök: Ja
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17.  Orarna 1

Kommun: Gävle
Läge: Orarnas SÖ udde, Gävlebukten
Koordinater: X: 6729895  Y:1583409
Undersökningsdatum: 2008-09-25 Göran Vesslén, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: 2005-2007 Tomas Troschke, Länsstyrelsen Gävleborg 
(naturreservatsbildning.) och Peter Ståhl, GÄBS.
Utsökningsmetod: Tips från Tomas Troschke, som noterat området som god 
taggsvampsbiotop i samband med annan inventering. 
Områdesskydd: Naturreservat under planering 2008. (Länsstyrelsen Gävle-
borg.)
Lokalbeskrivning: Olikåldrig, bitvis skiktad lövblandad barrskog. Inslag av 
äldre granskog, även med tallinblandning på högre marker. Yngre lövvegetation 
(mestadels björk) i fuktiga sänkor. 
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter: --

Övriga taggsvampsarter: 
Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 >5 X: 6729895  
Y:1583409

-- -- -- --

Övriga arter / kalkgynnad flora: Flattoppad klubbsvamp (NT), Smultron, Blå-
sippa, violer.  
Kommentarer: --
Återbesök: Ja.  Bör besökas tidigare på året för att samtliga fruktkroppar ska 
vara i gott skick och bestämningsbara.
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18.  Orarna 2

Kommun: Gävle
Läge: Orarnas SV udde, Gävlebukten
Koordinater: X: 6729532  Y:1581979
Undersökningsdatum: 2008-09-25 Göran Vesslén, Johanna Bengtson
Tidigare inventerad: 2005-2007 Tomas Troschke, Länsstyrelsen Gävleborg 
(naturreservatsbildning.) och Peter Ståhl, GÄBS.
Utsökningsmetod: Tips från Tomas Troschke, som noterat området som god 
taggsvampsbiotop i samband med annan inventering (troligtvis hittade han 
brandtaggsvamp här 2007). 
Områdesskydd: Naturreservat under planering 2008. (Länsstyrelsen Gävle-
borg.)
Lokalbeskrivning: Olikåldrig, skiktad granskog (>70% gran) med stråkvis in-
slag av äldre tall, samt lärk och lövträd (rönn, gråal, lönn och björk). 
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling
Funna ÅGP-arter: 
Lilaköttig taggsvamp Sárcodon fuligíneovioláceus (EN)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 44 X: 6729532  
Y:1581979

<30% mossa Ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

Lokalen Orarna 2
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Övriga taggsvampsarter: 
Brandtaggsvamp Hydnellum auratile (VU)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/4 46 X: 6729549  
Y:1581963

<30% mossa ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

2/4 >20 se föregående <30% mossa ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

3/4 >20 se föregående <30% mossa ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

4/4 >20 se föregående <30% mossa ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/4 10 X: 6729583  
Y:1581924

<30% mossa ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

2/4 16 X: 6729532  
Y:1581979

<30% mossa ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

3/4 17 se föregående <30% mossa ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

4/4 4 se föregående <30% mossa ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

Brandtaggsvamp
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Trattaggsvamp Phellodon tomentosus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 7 X: 6729549  
Y:1581963

<30% mossa ingen 
synlig

kortare pe-
rioder

Övriga arter / kalkgynnad flora: Rödgul trumpetsvamp (Cantharellus lutescens, 
/C. aurora), blåsippa, trolldruva, måbär, blåbär.  
Kommentarer: Länets första fynd av lilaköttig taggsvamp Sárcodon fuligíneovi-
oláceus (EN) under en klunga yngre granar. Brandtaggsvamp Hydnellum auratile 
(VU) är också ny för länet. 
Återbesök: Ja  Bör besökas tidigare på året för att samtliga fruktkroppar ska vara i 
gott skick och bestämningsbara.
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19.  Orarna 3

Kommun: Gävle
Läge: Orarnas södra del, Gävlebukten
Koordinater: X: 6729812  Y:1582592
Undersökningsdatum: 2008-10-10 Lars-Thure Nordin, Göran Vesslén, Thomas 
Troschke
Tidigare inventerad: 2005-2007 Tomas Troschke, Länsstyrelsen Gävleborg 
(naturreservatsbildning) och Peter Ståhl, GÄBS.
Utsökningsmetod: Tips från Tomas Troschke som noterat området som god 
taggsvampsbiotop i samband med annan inventering. 
Områdesskydd: Naturreservat under planering 2008 (Länsstyrelsen Gävleborg)
Lokalbeskrivning: Olikåldrig, skiktad granskog (>70% gran) med stråkvis in-
slag av äldre tall, samt lärk och lövträd (rönn, gråal, lönn och björk).
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter: 
Lilaköttig taggsvamp Sárcodon fuligíneovioláceus (EN)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

-- 14 X: 6729658  
Y:1582121

-- -- -- --

-- 5 X: 6729740  
Y:1582563

-- -- -- --

1 >23 X: 6729875  
Y:1582823

-- -- -- --

1 18 X: 6729859  
Y:1582666

-- -- -- --

1 7 X: 6729808  
Y:1582589

-- -- -- --

1 4 X: 6729795  
Y:1582585

-- -- -- --

-- 20 X: 6729592  
Y:1582068

-- -- -- --

Skrovlig taggsvamp Sárcodon scabrósus (VU)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

-- 10 X: 6729843  
Y:1582679

-- -- -- --
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Övriga taggsvampsarter: 

Brandtaggsvamp Hydnellum auratile (VU)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

-- ”riklig” X: 6729548  
Y:1581978

-- -- -- --

-- ”riklig” X: 6729545  
Y:1581949

-- -- -- --

-- ”enstaka” X: 6729653  
Y:1582048

-- -- -- --

>20 -- X: 6729865  
Y:1581803

-- -- -- --

15 -- X: 6729592  
Y:1582066

-- -- -- --

Blå taggsvamp Hydnellum caeruleum (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
stör-
ning

Rörligt 
markvatten

6 -- X: 6729802  
Y:1582584

-- -- -- --

Blå taggsvamp
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Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1 -- X: 6729643  
Y:1582051

-- -- -- --

1 -- X: 6729552  
Y:1582042

-- -- -- --

4 -- X: 6729673  
Y:1582057

-- -- -- --

2 -- X: 6729675  
Y:1582407

-- -- -- --

Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
stör-
ning

Rörligt 
markvatten

6 -- X: 6729802  
Y:1582584

-- -- -- --

Svart taggsvamp Phellodon niger (NT)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

-- ”spridda” X: 6729549  
Y:1581978

-- -- -- --

10 X: 6729670  
Y:1582068

-- -- -- --

1 X: 6729683  
Y:1582111

-- -- -- --

10 X: 6729592  
Y:1582066

-- -- -- --

Orange taggsvamp

47

Orange taggsvamp



Svartvit taggsvamp Phellodon melaleucus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

2 -- X: 6729630  
Y:1582057

-- -- -- --

Övriga arter / kalkgynnad flora: Gyllenspindling (Cortinarius aureofulvus) 
(VU), duvspindling (Cortinarius caesiocanescens) (VU), barrskog-fagerspind-
ling (Cortinarius calochrous ssp. coniferarum var. coniferarum), kopparspind-
ling (Cortinarius cupreorufus) (NT), odörspindling (Cortinarius mussivus)
(NT), anisspindling (Cortinarius odorifer), olivspindling (Cortinarius venetus) 
(NT), gultoppig fingersvamp (Ramaria testaceoflava), taggfingersvamp (Rama-
ria spinulosa) (NT), flattoppad klubbsvamp (Clavariadelphus truncatus) (NT), 
goliatmusseron (Tricholoma matsutake) (NT), rödgul trumpetsvamp (Cantharel-
lus lutescens /C. aurora), svavelriska (Lactarius scrobiculatus), klubbspindling 
(Cortinarius varius), svartvit taggsvamp (Phellodon melaleucus), fjällig tagg-
svamp (Sarcodon imbricatus).
Kommentarer: Här hittades ett antal följearter och andra rödlistade arter som är 
nya för länet: duvspindlig Cortinarius caesiocanescens (VU), odörspindling C. 
mussivus (NT) och taggfingersvamp Ramaria spinulosa (NT).
Återbesök: Ja, bör besökas tidigare på året för att samtliga fruktkroppar ska vara 
i gott skick och bestämningsbara.

Svart taggsvamp
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20.  Limön

Kommun: Gävle
Läge: NO delen av Limön, Gävlebukten
Koordinater: X: 6733768  Y:1584172
Undersökningsdatum: 2008-10-17 Göran Vesslén
Tidigare inventerad: Gävle kommun, datum okänt.
Utsökningsmetod: Tips, noterad som intressant vid besök i andra ärenden
Områdesskydd: Särskilt skyddsområde enligt Natura 2000. Naturreservat på 
delar av ön under planering, 2008. (Gävle kommun) 
Lokalbeskrivning: Barrblandskog med ungt granbestånd blandat med äldre, 
glesväxande tall. 
Rekommenderade åtgärder / skötsel: Fri utveckling

Funna ÅGP-arter: 
Lilaköttig taggsvamp Sárcodon fuligineoviolaceus (EN)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

1/1 2 X :6733768  
Y:1584172

30-70% mossa ingen 
synlig

kortare perio-
der

Lokalen Limön
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Övriga taggsvampsarter: 
Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus (ej rödlistad)
Mycel Frukt-

kroppar
Koordinater Fältskikt, 

täckning
Botten-
skikt

Mark-
störning

Rörligt 
markvatten

-- -- X :6734271  
Y:1584516

-- -- -- --

Övriga arter / kalkgynnad flora: Blåsippa, smultron. Limön är välkänt kalkrik. 
Kommentarer: Lilaköttig taggsvamp växte i gränszon mellan yngre granbestånd 
och gles grupp av tallar, sluttning. Intressant område söder om fyren (koordina-
ter: X:6734034 Y:1584525) bör besökas. Fjällig taggsvamp växer rikligt över ön.
Återbesök: Ja. Bör besökas tidigare på året för att samtliga fruktkroppar ska 
vara i gott skick och bestämningsbara.
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Resultat

Av de elva arter som omfattas av åtgärdsprogrammen har fyra hittats under årets 
inventering: koppartaggsvamp Sarcodon lundéllii (VU) - 11 mycel, lilaköttig 
taggsvamp S. fuligíneovioláceus (EN) – 9 mycel (minimum), skrovlig taggsvamp 
S. scabrósus (VU) – 2 mycel och violgubbe Gomphus clavatus (VU) – 11 mycel. 

Tabell 1.  Åtgärdsprogrammets arter. 
Svenskt artnamn Vetenskapligt 

namn
Hotstatus Tidigare 

fynd i länet
Funna i årets 
inventering

lilaköttig taggsvamp S. fuligíneovi-
oláceus  

(EN) x

slät taggsvamp S. léucopus  (EN)  
bitter taggsvamp S. fénnicus  (EN) x
brödtaggsvamp S. versipéllis  (EN) x
blåfotad taggsvamp S. gláucopus  (VU) x
koppartaggsvamp S. lundéllii  (VU) x x
skrovlig taggsvamp S. scabrósus  (VU) x x
violgubbe Gomphus cla-

vatus  
(VU) x x

sammetstaggsvamp S. marti-
oflávus  

(VU) x

lundtaggsvamp S. joeídes  (EN)
-- S. lépidus (Ej fastst)

(I S. gláucopus ingår för rödlistan även formen Sarcodon CFR ”modestum” Ti-
digare fynd enligt 2005 års data, ArtDatabanken)

Ett antal rödlistade följearter noterades också: dofttaggsvamp Hydnellum suave-
olens (NT), gul taggsvamp Hydnellum geogenium (NT), svart taggsvamp Phel-
lodon niger (NT), grantaggsvamp Bankera cinerea / Bankera violascens (NT), 
flattoppad klubbsvamp Clavariadélphus truncátus (NT) och ett flertal rödlistade 
spindlingar. Antalet rödlistade följearter är relevant för områdesklassningen. 
Brandtaggsvamp Hydnellum auratile (VU), duvspindlig Cortinarius caesioca-
nescens (VU), odörspindling C. mussivus (NT) och taggfingersvamp Ramaria 
spinulosa (NT), som hittades på Orarna, är dessutom nya arter för Gävleborgs 
län. 

Tjugo lokaler inventerades totalt, varav nio konstaterades vara växtplats för 
minst en av åtgärdsprogrammens arter. 

Fyra taggsvampslokaler och två växtplatser för violgubbe når upp till respektive 
åtgärdsprograms föreslagna krav för nationellt högprioriterade ”topplokaler” 
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(benämnt skyddsprioritet A för taggsvampar och klass 1 för violgubbe). En av 
dessa lokaler saknar i dag specifikt områdesskydd. 

Resterande tre lokaler faller inom skyddsprioritet B eller C, alternativt klass 2, 
varav tre saknar skydd. 
*Lokalernas klassindelning A-C, se bilaga 1 och 2.

Skyddsprioritet A/ klass 1:  
Lokal: Nr. 1  Hemlingby. 
Förekomster: Violgubbe – 3 mycel, koppartaggsvamp – 4 mycel, 
samt rödlistade följearter: dofttaggsvamp (NT) och gul taggsvamp (NT)
Områdesbeskrivning: Äldre (>100 år) granskog med tallinslag, mosstäcke och 
gräs-/örtvegetation. Enstaka död ved. Området genomkorsas av löparspår /pro-
menadstigar.
Nuvarande skyddsstatus: Naturreservat (friluftssyfte), lokal höjning av skydds-
status planeras för växtplatsen (2008). 

Lokal: Nr. 18  Orarna 2
Förekomster: Lilaköttig taggsvamp – 1 mycel, 
samt rödlistade följearter: brandtaggsvamp (VU) 
Områdesbeskrivning: Olikåldrig, skiktad granskog (>70% gran) med stråkvis 
inslag av äldre tall, samt lärk och lövträd (rönn, gråal, lönn och björk).
Nuvarande skyddsstatus: Naturreservat under planering 2008.

Lokal: Nr. 19  Orarna 3
Förekomster: Lilaköttig taggsvamp - 7 mycel (minimum), skrovlig taggsvamp – 
1 mycel (minimum) samt rödlistade följearter: brandtaggsvamp (VU), svart tagg-
svamp (NT) Gyllenspindling (VU), duvspindling (VU), barrskog-fagerspindling, 
kopparspindling (NT), odörspindling (NT), anisspindling, olivspindling (NT), 
gultoppig fingersvamp, taggfingersvamp (NT), flattoppad klubbsvamp (NT).
Områdesbeskrivning: --
Nuvarande skyddsstatus: Naturreservat under planering 2008.

Lokal: Nr. 20  Limön
Förekomster: Lilaköttig taggsvamp- 1 mycel
Områdesbeskrivning: Barrblandskog med ungt granbestånd blandat med äldre, 
glesväxande tall.
Nuvarande skyddsstatus: Naturreservat under planering 2008, Natura 2000-
område.

Lokal: Nr. 6 Ulvkisbo V
Förekomster: Violgubbe – 6 mycel
Områdesbeskrivning: Äldre barrblandskog med enstaka björkar. Halvblockig 
mark med frodigt mosstäcke och gräs-/örtvegetation. Till stor del översväm-
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ningsmark / tillfälliga bäckfåror (Slåtterfallsbäcken).
Nuvarande skyddsstatus: Skydd saknas 

Lokal: Nr. 4  Ulvkisbo Ö
Förekomster: Violgubbe – 3 mycel
Områdesbeskrivning: Äldre granskog i likåldrigt bestånd. Halvblockig, lätt 
sluttande mark med frodigt mosstäcke och fläckvis gräs-/örtvegetation. Variation 
av mikrohabitat. Bäck. 
Nuvarande skyddsstatus: Skydd saknas 

 
Skyddsprioritet B och C/ klass 2:  
Lokal: Nr. 11  Hyttön/Kakängssundet 
Förekomster: Koppartaggsvamp – 5 mycel, 
samt rödlistade följearter: flattoppad klubbsvamp
Områdesbeskrivning: Äldre granskog med inslag av äldre tall. Frodigt moss-
täcke. Ngn Ek.
Nuvarande skyddsstatus: Skydd saknas (prio. B)

Lokal: Nr. 16  Almkärret
Förekomster: Koppartaggsvamp – 2 mycel 
Områdesbeskrivning: Olikåldrig granskog (>70% gran) med stråkvis inslag av 
tall och björk. Surdråg.
Nuvarande skyddsstatus: Naturreservat  (prio. C)

Lokal: Nr. 8  Trekanten
Förekomster: Skrovlig taggsvamp – 1 mycel
Områdesbeskrivning: Tallsandskog med lika delar mossa och lav i bottenskik-
tet, risvegetation
Nuvarande skyddsstatus: Skydd saknas (prio. C)
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Figur 3. Åtgärdsprogrammens högsta klass för prioritering av områdesskydd be-
nämns för taggsvampslokaler A och för lokaler med violgubbe 1. Kategori B repre-
senterar taggsvamplokaler av regionalt hög prioritet och C regionalt lägre prioritet. 
Även lokalerna för violgubbe delas upp i klasser, 1 och 2, där klass 1 innebär en 
högre prioritet.
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Diskussion

Årets inventering har visat på ett flertal områden av nationell toppklass. Vissa 
lokaler, som Hemlingbyskogen och Orarna, är naturreservat med hög bestånds-
ålder och kan bidra med värdefull kunskap om svamparnas ekologi och habitat-
skrav under lång tid framöver, tack vare att de är fredade från ingrepp i skogs-
mosaiken. Ett flertal av lokalerna ligger dock i produktionsskog och saknar helt 
och hållet specifikt områdesskydd. Eftersom den äldre barrskogen där svamparna 
lever brukar räknas som slutavverkningsmogen, i skogsbrukssammanhang, är 
upprättandet av skydds- och skötselplaner i många fall mycket brådskande om 
åtgärdsprogrammens syfte skall uppfyllas. 

Områden vars naturvärden baseras på en lång kontinuitet, där samhällen av 
känsliga och svårspridda arter kunnat etablera sig och leva ostört under lång tid, 
är ett oersättligt bidrag till skogens biodiversitet. De fungerar som fristäder och 
genetiska banker som arterna förhoppningsvis kan sprida sig ifrån när tillfälle 
ges. Precis som Natura 2000-områden är åtgärdsprogrammen en del av det euro-
peiska samarbetet för att bevara en hög biodiversitet i vår natur. De syftar till att 
skydda de områden med stor artrikedom som finns kvar och bevara en mångfald 
av naturtyper i den annars mycket homogena produktionsmarken. Många av de 
arter som idag är rödlistade är till stor del beroende av dessa skyddade områden. 

Violgubbefynden på Ulvkisbo V är de absolut rikaste i länet, med minst sex se-
parata mycel varav flera är stora. Bland annat finns här en 14 meter lång sträng, 
en rest av ett äldre mycel i häxringsform. I det här fallet kan man misstänka att 
det rör sig om två mindre mycel som råkat sammanfalla, men det skulle ändå 
innebära en diameter på över 7 m per mycel. Att mycelen hunnit växa sig så 
stora skvallrar om en lång trädkontinuitet på lokalen, något som är ganska säll-
synt i produktionsskog. Området är en klar topplokal enligt åtgärdsprogrammens 
prioritering av skyddsåtgärder, men saknar idag skydd. 

Andra inventerade lokaler ligger redan 2008 näst på tur för ett formellt områdes-
skydd. Öarna Limön och Orarna, som utgör den lilaköttiga taggsvampens enda 
kända växtplatser i länet, kommer att bli naturreservat inom de närmaste åren. 
Den höga kalkhalten och frånvaron av modernt skogsbruk gör öarna till två av 
de få områden där den lilaköttiga taggsvampen kan växa. Totalt finns bara 15 
lokaler konstaterade i landet och förekomsten på öarna är ytterligare ett kvitto 
på de höga naturvärdena där. Gävle kommun planerar för upprättandet av natur-
reservat på Limön, medan Länsstyrelsen i Gävleborgs län ansvarar för Orarnas 
skydd.

Finns det möjlighet att skydda även de lägre klassade lokalerna bör detta ses 
över. Att den nationella ansvarsarten koppartaggsvamp har hittats på flera lokaler 
bör motivera ett skydd. På många av lokalerna finns också goda förutsättningar 
att hitta fler arter eftersom gynnsamma år för olika arter avlöser varandra. Fram-
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tida inventeringar kan därför resultera i att lokaler som idag enligt åtgärdspro-
grammen räknas till de regionalt lägre prioriterade, kommer att hamna i högre 
prioritetsklasser. Återbesök på lokalerna kan också ge möjlighet att artbestämma 
fler av de rödlistade följearter, t.ex. spindlingar och fingersvampar, som är re-
levanta för områdets prioritetsklassning. Bland annat för Almkärret finns fynd 
av både fler av åtgärdsprogrammens arter och deras följearter registrerade på 
Artportalen. Hyttön/Kakängssundet visar stor artrikedom och uppfyller redan 
idag kraven för en lokal med hög regional prioritet. Lokalen Trekanten, där den 
skrovliga taggsvampen hittats, representerar en naturtyp som är på stark tillbaka-
gång i länet, den äldre, torra kalktallskogen. 

De tallskogslokaler som inventerats har visat tecken på att hysa höga natur-
värden, bl.a. indikerat av motaggsvamp, S. squamosus, en art som kräver lång 
kontinuitet och viss kalkhalt. Lokalerna har dock sällan uppfyllt åtgärdspro-
grammets krav för prioritering, eftersom mycket få exemplar av åtgärdsprogram-
mens arter hittats där. De inventeringsarter som bör kunna förekomma i natur-
typen är skrovlig taggsvamp S. scabrósus och blåfotad taggsvamp S. gláucopus. 
Skrovlig taggsvamp är den minst sällsynta av åtgärdsprogrammens arter och har 
hittats under flera års inventeringar i omkringliggande län. I förhållande till sin 
förekomst i resten av regionen är den skrovliga taggsvampen oproportionerligt 
klent representerad i Gävleborgs län, både i årets inventerig och i tidigare regist-
reringar på artportalen. För den blåfotade taggsvampen, som delar den skrovliga 
taggsvampens utbredningsområde och habitatskrav, men är betydligt mer säll-
synt, finns fortfarande inga fynd registrerade för länet. 

Det är möjligt att dessa arter förbisetts p.g.a. sammanblandning med andra tagg-
svampar, t.ex. motaggsvamp eller ev. fjällig taggsvamp S. imbricatus, trivialare 
arter som inte ägnas mycket uppmärksamhet. Skrovlig- och blåfotad taggsvamp 
sammanblandas också relativt ofta, sinsemellan. Ett större referensmaterial; 
foton av inventeringsarternas fruktkroppar och habitat, t.ex. dokumentation från 
grannlänens inventeringar, kan vara till god hjälp för att bygga upp tydligare 
sökbilder för arterna. 

I år har dock klippiga, ev. fattigare, moränmarker dominerat bland tallskogs-
lokalerna. Chanserna att hitta skrovlig- och blåfotad taggsvamp bör vara högst 
på den kalkrika sandmark som utgör deras huvudsakliga habitat. Naturtypen är 
dock mycket sällsynt, även i Gävleborgs län. Förhoppningsvis kan man under 
kommande inventeringar få möjlighet att undersöka även denna naturtyp och 
kanske också finna den rikare, hagmarksliknande tallsandskog som utgör biotop 
för slät taggsvamp. En framtida samordning med inventeringar inom Åtgärds-
programmet för bevarande av kalktallskog (under författande) kan underlätta 
arbetet. 

Att kontinuerligt ta detaljerade foton av samtliga svampfynd har visat sig myck-
et användbart. Fruktkropparna har fotats ur minst tre vinklar: ovanifrån, från 
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sidan, underifrån och ofta av svampar i genomskärning, för att ge en komplett 
bild av hatt, taggar, kött och fotens karaktärer. Att försiktigt smaka på svampen 
kan också ge viss ledning i artbestämningen. Ofta anges smak i artbeskrivning-
arna, men bedömningen är desto svårare att beskriva och dokumentera. Foton är 
däremot utmärkta minnesanteckningar och dessutom ett bra studiematerial för 
inventerare under upplärning. När någon fruktkropp inte kunnat artbestämmas på 
plats har foton också sänts för konsultation, framförallt till Lars-Thure Nordin, 
som är Uppsala länsstyrelses kunskapsbank i fråga om rödlistade svamparter.

Bristen på kunskap om de rödlistade svamparnas biologi och habitatskrav är 
fortfarande stor i skandinavien. Att två nya former, eller arter, av taggsvamp 
hittats de senaste åren och att man fortfarande inte känner till exakt vilka symbi-
osförhållanden som gäller för olika arter visar att det finns några kunskapsluckor 
kvar att fylla. I åtgärdsprogrammen föreslås att vetenskapliga studier ska genom-
föras för att öka kunskapsnivån. De inventeringar som utförs inom åtgärdspro-
grammen är redan idag en viktig källa till kunskap om arternas habitatskrav och 
inventeringsresultaten kommer att utgöra ett omfattande statistiskt underlag för 
vetenskapliga studier. Precisionen i de mätskalor som använts vid inventeringen 
har dock stor betydelse för informationens användbarhet i en vetenskaplig studie 
och man bör undersöka om justeringar av inventeringsmetoden bör göras för 
detta syfte. Till exempel har man på grund av tidsbrist hittills bara kunnat göra 
en grov uppskattning av lokalernas beståndsålder och kalkhalt, variabler som 
beskriver svampens habitat. En inhämtning av mer precisa data innebär att man 
måste använda sig av mer tidskrävande metoder i fältarbetet. Man bör undersöka 
hur stor tidsökning dessa metoder kan innebära och om möjligheten finns att til-
låta en större tidsåtgång för inventeringen, i syfte att underlätta framtida studier. 

Inventeringen har under 2008 med hänsyn till tidsåtgången begränsats till Gävle 
och Sandvikens kommuner. En utsökning av lokaler har dock gjorts för hela 
Gävleborgs län och nästa års inventering kommer att utgöras av återbesök på 
lokaler i Gävle och Sandvikens kommuner, samt nyundersökning av områden i 
övriga länet. Inventeringen kommer då att röra sig in mot de nordliga arternas 
(blåfotad- och skrovlig taggsvamp) utbredningsområde, vilket ökar chanserna 
att hitta dessa. I Hälsingland finns också ett fynd av den nationella ansvarsarten 
brödtaggsvamp S. versipellis konstaterat under 2007 (Alf Pallin, Johan Nitare), 
en växtplats som givetvis kommer att återbesökas. 

Alla fynd av arter som omfattas av åtgärdsprogrammen har registrerats på art-
portalen, rapportsystemet för växter och svampar.  
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English summary

The scaled tooth fungi (Sarcodon) and the pig’s ear (Gomphus clavatus) are 
terrestrial macrofungi with strict demands on their living environment. The specific 
long-continuance forests in which they grow have been victim of fast habitat degra-
dation, severely reducing the populations of fungi. The level of threat against these 
fungi is reflected in red lists all over Europe (In Sweden: the ArtDatabanken red list 
2005-2010).   
The current investigation is a part of the preservation plans constituted to ensure the 
protection of the Swedish populations of the threatened macrofungi, making up a 
substantial part of the total, European populations. The result of this investigation 
will be guiding in the planning of protection and management of fungi habitats. 

During the fall of 2008 the range and quantity of eight species of scaled tooth fungi; 
(threat category in parenthesis): S. fuligíneovioláceus  (EN), S. martioflávus  (VU) 
, S. léucopus  (EN), S. fénnicus (EN), S. versipéllis  (EN), S. gláucopus  (VU), S. 
lundéllii  (VU), S. scabrósus  (VU) and the pig’s ear Gomphus clavatus  (VU), have 
been investigated in the province of Gävleborgs län. The investigations were carried 
out by the local nature conservation unit of Gävleborg county administration. 

The investigation included:
Reinvestigation of known occurrences registered in the national species database • 
(artportalen).
Investigation of locations with a habitat type consistent with the demands of the • 
fungi species. 
Investigation of the occurrence, quantity and species composition of Sarcodon • 
and Gomphus, on each location.
Collection of information on habitat type and forest characteristics of each loca-• 
tion. 

The purpose of the investigation
Increasing the knowledge on the investigated fungi - on biology and demands of • 
habitat.
Enabling the identification of important fungi habitats in need of protection or • 
management. 
Listing occurrences of red listed species, for use in national and government • 
databases. 
Enabling an increased knowledge on the threat against investigated species.• 

The investigations have been carried out by the Gävleborg county administration, 
local nature conservation unit: “Åtgärdsprogrammet för hotade arter”. Investigator; 
Göran Vesslén, Gävleborg county administration, co-investigators; Johanna Bengt-
son, trainee, Gävleborg county administration. Lars-Thure Nordin, Uppsala county 
administration and Tomas Troschke, Gävleborg county administration. Lars-Thure 
Nordin and Klas Jaederfeldt (retired employee of Naturhistoriska riksmuseet) have 
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been of great assistance in determining the species of some fruit bodies of ambigu-
ous appearance.

As a result, in Gävleborg county four species subject to the preservation plans have 
been found: S. lundéllii (VU) - 11 mycelium, S. fuligíneovioláceus (EN) – 9 myce-
lium (minimum), S. scabrósus (VU) – 2 mycelium and Gomphus clavatus (VU) – 11 
mycelium. 
Also, occurencies of a number of other red listed species ecologically connected to 
the investigated species were noted: Hydnellum suaveolens (NT), Hydnellum geoge-
nium (NT), Phellodon niger (NT), Bankera cinerea / Bankera violascens (NT), Cla-
variadélphus truncátus (NT) and a number of red listed Cortinarius. (The number of 
such, ecologically linked, species are of relevance to the value status of the habitat.) 
S. fuligíneovioláceus (EN) Hydnellum auratile (VU), Cortinarius caesiocanescens 
(VU), C. mussivus (NT) and Ramaria spinulosa (NT), found in the island Orarna, 
have no previous record of occurrence in the county.

 

Figur 4. The sites investigated during the fall of 2008.
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Occurrences of the targeted fungi species were found at nine of the twenty areas 
investigated. Six of these areas shows a species composition consistent with the de-
scription of national ”hotspot” areas (of highest priority for preservation) defined in 
the preservation plans. One such “hotspot”, nr. 6, Ulvkisbo V, are lacking any speci-
fied areal protection. 
The rest of the areas are defined as less dense in occurrences and therefore ends up 
lower on the list of prioritization. Two of these areas are lacking any areal protec-
tion. 

This year’s investigation has revealed a number of national top -”hot spots”. Two of 
these are not completely protected. Protected areas, like Nr. 1, Hemlingby, and nr.18 
and 19, Orarna, will contribute to the knowledge on fungi ecology and demands on 
their living environment. 
The investigations will be continued in the fall of 2009, during which most of the 
investigated areas will be revisited. There is great hope of finding additional species 
in some areas, the ones with low density occurrences in particular, as the local con-
ditions changes from year to year, favoring different species. In area nr. 16, Almkär-
ret, among other localities, several additional species has been noted in earlier years. 
Hopefully, additional occurrences of ecologically linked species, of genera Cortina-
rius and Ramaria for example, may be possible to identify. In 2009, new areas will 
also be visited as the investigations progresses northward. 

All occurrences of species targeted in the preservation plans have been registered in 
the Artportalen database.  
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Bilaga 1: (Nitare, J. 2006:63-64. Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade 
fjälltaggsvampar 2006-2010. Naturvårdsverket, Rapport 5609. Stockholm) De 
rödlistade följearterna i nedanstående text finns uppräknade i ovannämnda åt-
gärdsprogram, bilaga 7.

Föreslagen skyddsprioritet för lokaler med fjälltaggsvampar

A: Lokaler med högsta prioritet (nationella “topplokaler”)
Samtliga aktuella lokaler (d.v.s. områden där svampfynd gjorts efter 1990 och 
där livsmiljön bedöms intakt) av högsta skyddsprioritet bör senast 2010 ha erhål-
lit ett långsiktigt formellt skydd. Här presenteras dessa topplokaler i fallande 
prioritetsordning:

• Lokaler med de mycket sällsynta arterna lilaköttig taggsvamp 
S.fuligíneovioláceus, lundtaggsvamp S.joeídes och slät taggsvamp S.léucopus.

• Lokaler som hyser minst tre olika arter av rödlistade fjälltaggsvampar Sárco-
don.

• Lokaler för sammetstaggsvamp S.martioflávus, koppartaggasvamp 
S.lundéllii, brödtaggsvamp S.versipéllis, bitter taggsvamp S.fénnicus eller 
S.cfr.”modestum”, vilka samtidigt utgör “hotspots” för andra rödlistade arter 
och där det förekommer minst 8 andra rödlistade arter ur bilaga 7 (bilaga 7, se 
åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar). Särskilt skydds-
värda bedöms lokaler vara som också hyser raggtaggsvamp Hydnellum mirabile, 
brandtaggsvamp H.auratile, lilafotad fingersvamp Ramaria fennica, fläckfing-
ersvamp Ramaria sanguinea,bullspindling Cortinarius corrosus eller svartgrön 
spindling C.atrovirens.

• Lokaler där koppartaggsvamp S.lundéllii och violgubbe Gomphus clavatus fö-
rekommer tillsammans (väletablerade och spridda i området) med vardera minst 
3 skilda populationer som härstammar från olika mycel.

• Lokaler (sandtallskogar) där blåfotad taggsvamp S.gláucopus är väletablerad 
och förekommer med minst tre mycel spridda i området på lokaler där även lak-
ritsmusseron Tricholoma apium och/eller tallgråticka Boletopsis grisea förekom-
mer.

B: Lokaler med regionalt hög prioritet
Samtliga aktuella lokaler bör på längre sikt inordnas i någon form av formellt 
skyddade områden. Skötselinsatser kan ibland göra att lokalerna utvecklas och 
förbättras.

• Samtliga lokaler (även små) för sammetstaggsvamp S.martioflávus, brödtagg-
svamp S.versipéllis och bitter taggsvamp S.fénnicus.
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• Lokaler där koppartaggsvamp S.lundéllii förekommer tillsammans med andra 
rödlistade arter (färre än 8 andra rödlistade arter ur bilaga 7). Särskilt skydds-
värda lokaler, se ovan).

• Lokaler med goda förekomster av blåfotad taggsvamp S.gláucopus eller skrov-
lig taggsvamp S.scabrósus där någon annan rödlistad art också påträffats.

C: Lokaler med regionalt lägre prioritet
Dessa objekt kan ha lokalt skyddsvärde eller efter restaurering få ett högre 
värde. Även objekt som ingår i ett landskapsekologiskt “nätverk” med andra 
närliggande lokaler bör här uppmärksammas samt objekt som med lätthet kan 
inkluderas i ett redan planerat områdesskydd som har andra huvudmotiv.

• Enstaka växtplatser för antingen koppartaggsvamp S.lundéllii, blåfotad tagg-
svamp S.gláucopus eller skrovlig taggsvamp S.scabrósus utan förekomst av 
andra hotade arter.

• Växtplatser i starkt omskapade miljöer (efter någon form av exploatering eller 
skogsavverkning) där förutsättningarna för fjälltaggsvamparnas framtida fortlev-
nad bedöms som mycket små.

• Små och begränsade växtplatser för sällsynta och mindre allmänna arter i res-
taureringsobjekt (igenvuxna lokaler med kvarvarande kontinuitetsskog).
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Definition av violgubbslokaler av klass 1- och 2-typ

Klass 1-typ är skogsbestånd med minst ett av följande alternativ.

• Förekomst av violgubbe + gammal skog med stort inslag av träd över 130 år.

• Förekomst av violgubbe + minst 2 hotade följearter (CR, EN eller VU).

• Förekomst av violgubbe + minst 5 missgynnade följearter (NT).

• Förekomst av violgubbe på minst 3 olika växtplatser (3 individer).

• Förekomst av violgubbe med minst 1 häxring över 5 m i diameter, det vill säga 
troligen mycket gammalt mycel.

Klass 2-typ är skogsbestånd med förekomst av violgubbe men inte med något av 
klass 1-kriterierna.

*Listan på följearter finns i Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe. (Nitare, J. 
2006:33-35. Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe 2006-2011. Naturvårdsver-
ket, Rapport 5638. Stockholm.)
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Ö
versikt på svam

parter som
 hittades under inventeringen 2008. H

otkategorierna 
är från den nationella rödlistan 2005. Signalartsklassningen är från Skogsstyrel-
sen. A

v 32 arter som
 identifierades var 27 signalarter, av dessa var 17 rödlistade 

i den nationella rödlistan.
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Länsstyrelsens rapporter 2009 
 
    
2009:1     Bräddning av avloppsvatten i Sverige och Gävleborgs län

2009:2     Lex Sarah – del av kommunernas kvalitetsarbete? Lex Sarah anmälningar och       
    kunskapsinventering i Gävleborgs län 2008.

2009:3     Inventering av blåtryffel (Chamonixia caespitosa) i Gävleborgs län 2008

2009:4     Inventering av fjälltaggsvampar (Sárcodon) och violgubbe (Gomphus clavatus) 
                i Gävleborgs län 2008
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