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Förord

Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i ”Aktionsplan för biologisk 
mångfald ” (1995) framhållit vikten av att utarbeta och genomföra åtgärds-
program för hotade arter och biotoper. Åtgärdsprogrammen och deras ge-
nomförande är nu ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade 
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv (prop 2004/05:150 Svenska 
miljömål – ett gemensamt uppdrag) och samtliga sex ekosystemrelaterade 
miljömål (prop. 2000/01:1�0 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrate-
gier). Miljömålet slår bland annat fast att antalet hotade arter ska minska med 
�0 % till 2015 jämfört med år 2000. Dessutom ska förlusten av biologisk 
mångfald vara hejdad till år 2010. Den sistnämnda målsättningen lades 
också fast vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 och världstoppmötet ”Rio+10” 
i Johannesburg 2002. 

Åtgärdsprogrammet för bevarande av svampar i kalkrika ädellövbärande 
fodermarker har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Tommy Knutsson. 
Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på vilka åtgärder som behö-
ver genomföras för djävulssopp Boletus satanas, sötdoftande spindling Corti-
narius suaveolens och blomspindling C. odoratus. 

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och pre-
sentation av åtgärder som behövs under 2009–201� för att förbättra arternas 
bevarandestatus i Sverige. Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter, 
varigenom kunskapen om och förståelsen för arten eller biotopen ökar. För-
ankringen av åtgärderna har skett genom samråd och en bred remissprocess 
där statliga myndigheter, kommuner, experter och intresseorganisationer haft 
möjlighet att bidra till utformningen av programmet. 

Det här åtgärdsprogrammet är ett led i att förbättra bevarandearbetet och 
utöka kunskapen om svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker. Det 
är Naturvårdsverkets förhoppning att programmet kommer att stimulera till 
engagemang och konkreta åtgärder på regional och lokal nivå, så att dessa 
arter så småningom kan få en gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket 
tackar alla de som har bidragit med synpunkter vid framtagandet av åtgärds-
programmet och de som kommer att bidra till genomförandet av detsamma. 

Stockholm i mars 2009

Anna Helena Lindahl

T. f. Direktör Naturresursavdelningen
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Fastställelse, giltighet,  
utvärdering och tillgänglighet

Naturvårdsverket beslutade 2009-0�-19 enligt avdelningsprotokoll N75-09, � 
§, att fastställa åtgärdsprogrammet för svampar i kalkrika ädellövbärande fo-
dermarker. Programmet är ett vägledande, ej formellt bindande dokument och 
gäller under åren 2009 – 201�. Utvärdering och/eller revidering sker under 
det sista året programmet är giltigt. Om behov uppstår kan åtgärdsprogram-
met utvärderas och/eller revideras tidigare.

På www.naturvardsverket.se/Documents/bokhandeln/hotadearter.htm kan 
det här och andra åtgärdsprogram köpas eller laddas ned.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/bokhandeln/hotadearter.htm
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Sammanfattning

I åtgärdsprogrammet behandlas situationen i Sverige för ”svampar i kalkrika 
ädellövbärande fodermarker” med tyngdpunkt på de tre särskilt utpekade 
arterna djävulssopp Boletus satanas (EN), blomspindling Cortinarius odora-
tus (VU) samt sötdoftande spindling C. suaveolens (CR). Samtliga arter bildar 
mykorrhizza med ek och/eller hassel i kalkrika torra ek-/hasseldominerade 
ljusöppna skogstyper. Deras utbredning i Sverige är begränsad till Öland, Got-
land och Västergötland.

Samtliga arter har i dagsläget en mycket kritisk situation (rödlistade på 
D-kriteriet, små populationer) på grund av minskad habitattillgång, begrän-
sad utbredning och små populationer. Samtliga förekomster bedöms vara av 
reliktkaraktär och utbredningen starkt fragmenterad. 

De faktorer som styr förekomsterna i detalj är dåligt kända men samtliga 
fynd är gjorda på grunda kalkrika jordarter som vilar direkt på homogen 
kalkberggrund från ordovicium och silur, s.k. leptosoler. Vidare växer de 
alltid i varma klimatlägen och oftast i anslutning till befintliga eller utdikade 
våtmarkskomplex, som troligen påverkar lokalklimatet på ett positivt sätt. 
Övriga typer av kalkrika ädellövbärande fodermarker dominerade av andra 
trädslag och/eller belägna på andra marktyper har en mycket avvikande funga 
och ingår inte i detta åtgärdsprogram.

På de sammanlagt 22 lokaler som utpekats i åtgärdsprogrammet växer 
även ett stort antal andra arter knutna till nemorala ädellövskogar. Denna 
s.k. ”följeartlista” innefattar en betydande andel av den totala mångfalden i 
Norden med liknande ekologiska krav. Ett framgångsrikt naturvårdsarbete på 
växtplatserna för de utpekade arterna skulle följaktligen få stor betydelse för 
hela detta ekosystem.

Ekologiskt utformade störningar som t.ex. luckhuggningar, betesgång, slåt-
ter etc. är viktiga för att upprätthålla en hög artrikedom i kalkrika ädellöv-
skogar. Arterna är evolutionärt gamla och anpassade till mosaikartade natur-
typer präglade av naturliga störningar från stora betande djur och vatten. Det 
är endast om det mänskliga utnyttjandet efterliknar dessa naturliga störningar 
i skogsekosystemet som en hög artrikedom, inklusive de i åtgärdsprogrammet 
utpekade arterna, kan bibehållas. Såväl en för hög som en för låg intensitet på 
störningen kommer att medföra förluster av biodiversitet.

I åtgärdsprogrammet utpekas inventeringsbehov på befintliga och poten-
tiella lokaler för de tre svamparterna. Vidare måste arealen lämplig biotop 
utökas samt de skötselinsatser som utförs utvärderas med avseende på de ut-
pekade arterna. 

På kort sikt bör arealen av områden på Öland och Gotland med lämplig 
biotop fördubblas. Detta gäller på Gotland framför allt inägomarker som ti-
digare använts som slåtterängar och där relativt begränsade luckhuggningar 
kring befintliga ekar och helst ett begränsat bete är önskvärt. I det öländska 
Mittlandet är situationen annorlunda och här finns de lämpliga lokalerna 
företrädesvis på före detta utmarker som använts som mosaikbetesmarker 
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tillsammans med virkes- och hasselnötsproduktion. På Öland finns en god 
potential för stora arealer luckhuggen mosaikbetesmark. 

Finansiering av dessa restaureringsinsatser kan delvis ske genom pågående 
program inom landsbygdsprogrammet (länsstyrelsen) samt via Nokås (en-
gångsersättning för skötselinsatser av intressanta natur- och kulturmiljöer i 
skogen, Skogsstyrelsen). Svamparnas ekologiska krav är i dagsläget inte helt 
förenliga med tillämpningen av miljöersättningsreglerna och en anpassning av 
reglerna skulle öka möjligheterna att finansiera åtgärder som gynnar arterna.

Den totala kostnaden för detta åtgärdsprogram uppskattas till �75 000 kronor. 
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Summary 

The Action Plan ”Fungi in calcareous, grazed or mowed broadleaved forests” 
deals with the situation in Sweden for the three fungal species Boletus sata-
nas, Cortinarius odoratus and C. suaveolens.All three species are mycorrhiza 
species with oak (Quercus robur) and/or hazel (Corylus avellana) in dry semi-
open woodlands on calcareous sites. They are all rare and endangered in most 
parts of Europe and are in Sweden only known from the provinces Öland, 
Gotland and Västergötland. The main threats are habitat loss and abandon-
ment of extensively used landscape types harvested as meadows  or used as 
grazing land for cattle.

The situation in Sweden for the three species is critical today due to narrow 
ecological niches, limited and fragmented distribution and habitat loss. All oc-
currences are interpreted as relicts from prehistoric ecosystems during periods 
of warm climate that successively survived in old cultural landscape.

The factors that determine the occurrences are not known in detail but all 
known localities have the following characteristics: long continuity of semi-
open forest/grassland mosaic habitats with oaks and hazel; calcareous shallow 
soils resting on a calcareous bedrock from ordovicium or silur (leptosols); 
warm and dry local climate; situated close to extensive areas of wetlands 
and marshes which is supposed to affect the local climate (e.g. by reducing 
frequences of autumn frosts). Other types of calcareous forest types are not 
included in the Action Plan.

The species are known from 22 localities in Sweden. On these localities the 
funga is very impressive and a list of “co-inhabitants” includes most species 
adapted to similar ecosystems. A successful conservation work on these loca-
lities would therefore be very important for a majority of species growing in 
calcareous, broadleaved forests.

Disturbances mimicking the ones that where occurring in the habitats that 
were the evolutionary origin of the species is recommended as the only pos-
sible way of conservation. Coppicing in glades, grazing, pollarding and mo-
wing are important for preserving a mosaic habitat structure and a large part 
of the biodiversity, including the species in this action plan. A too high or too 
small degree of disturbance is considered detrimental.

The Action plan stresses the need for further inventories on known and 
suspected localities for the fungal species in Sweden. It also stresses the need 
for restoration of habitats and evaluation of earlier measures and their effects 
on fungal species.

The area of suitable habitat needs to be doubled in order to have a safer 
situation for the species. On Gotland the habitat “wooded meadows” are pre-
ferred and this habitat type is in need of restoration in many places. On Öland 
the situation is a bit different as the fungal species also use another habitat 
type situated on areas traditionally used as grazing land and for production 
of firewood, building materials and hazelnuts. Rather big areas of suitable 
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land still exists in the Midland Forest (Mittlandsskogen) but are in late succes-
sional stages and in need of restoration including felling trees, clearing large 
areas overgrown with bushes, fencing and cattle/horse grazing.

The financing of the Action Plan could be greatly enhanced by the Roral 
Developmet Programme (2009-201�) and through the payment to landow-
ners for grazing and restoration of the old cultural landscape on sites with 
occurrences of rare organisms dependent on semi-open habitat types on calca-
reous soils.

The costs for the first 5 years of the Action Plan is estimated at �7 000 Euros.
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Artfakta

Översiktlig morfologisk beskrivning

Beskrivning av arterna
De tre arterna som behandlas i programmet utgör representanter för grup-
perna ”ädelsoppar” (röda och gula arter inom släktet Boletus) och ”ädel-
spindlingar” (Cortinarius subgenus Phlegmacium). Många av arterna i dessa 
grupper tillhör de mest sällsynta och mest användbara signalarterna vid na-
turvärdesbedömning av lövskog (Nitare 2000).

Nedan beskrivs de tre arterna med de viktigaste karaktärerna kursiverade.

Djävulssopp, Boletus satanas. Öland, Långlöt: Åstad. Under skogsek i betat, mosaikartat, torrt häss-
le 6.IX.1999. Lägg märke till den gråbruna färgtonen i hatten samt den kraftiga, nedåt förtjockade 
röda foten och likaledes rödaktiga porlagret. 

Boletus satanas, djävulssopp (eN)
Djävulssopp är en ädelsopp som är relativt karakteristisk genom sin kraftiga 
storlek (10-25 cm bred hatt) och sin i färskt tillstånd ljusgråa hatt i kombina-
tion med röda pormynningar och kraftig röd fot. Köttet är gulvitt och blånar 
svagt vid tryck och genomskärning. Djävulssoppen kan variera i utseende be-
roende på utvecklingsstadium, utsatthet för solljus, snigelbetning, etc. och kan 
ibland vara mera brunaktig på hatten. I sällsynta fall kan det även förekomma 
en rosa ton på yngre exemplar. Då svamparna blir äldre och börjar förmultna 
märks en tydlig och för människan mycket osmaklig stank vilken kan kännas 
på långt håll och avslöja att arten finns i närheten.
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Eftersom djävulssopp är så sällsynt har väldigt få människor erfarenhet av 
arten. Den har dessutom flera närstående taxa med vilka den kan samman-
blandas. Närmast kan den förväxlas med purpursopp (Boletus rhodopurpu-
reus) som dock skiljer sig genom sin oftast rödaktigt-gulaktigt kopparfärgade 
hatt, mera röda färger på foten samt mycket snabbare blånande av kött och 
porer. Denna svamp är likaså extremt sällsynt i Sverige och nyligen har man 
insett att det är denna art och inte, som tidigare antagits, rosensopp (Boletus 
rhodoxanthus), som några få gånger hittats i Sverige.

Cortinarius odoratus, blomspindling (vu)
Blomspindling är en spindelskivling som tillhör undersläktet Phlegmacium 
(ädel-spindlingar). Denna grupp, som hyser många arter i ädellövbärande 
fodermarker och som gynnas av åtgärdsprogrammet, kännetecknas av en 
kombination av slemmig hatt, torr fot och en ofta lökformat uppsvälld fotbas. 
Många arter har karakteristiskt starka färger och en del speciella dofter. De 
flesta är också mer eller mindre storvuxna. För samtliga arter gäller att man 
bör ha färska fruktkroppar för att erhålla en säker bestämning. När de blir 
äldre blir alla mer eller mindre brunaktiga och kan då endast bestämmas med 
hjälp av mikroskopiska karaktärer såsom sporernas storlek, form och orna-
mentering.

Blomspindling, Cortinarius odoratus. Öland, Långlöt: Himmelsberga I bryn under hassel på 
torrbacke i gles, nötbetad mosaikmark, 2.X.2001. Lägg märke till de speciella gröna-svavelgula 
färgtonerna på hatten och foten samt den kraftigt och lökaktigt utvidgade foten. De rikliga spindel-
nätsaktiga velumresterna (som gett spindelskivlingar dess namn) mellan hattkant och fot är bruna 
av infångade sporer.
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Blomspindlingen (C. odoratus) är en karakteristisk art vilket innebär att den 
nästan alltid är lättbestämd. Den varierar visserligen i färgsättning, men när-
varande finns alltid en mycket speciell gulgrön ton som få andra arter har. 
Hatten är 5-10 cm bred, från början citrongul-gröngul, med åldern övertar 
dock gröna-olivgröna toner och hattmitten kan när den utsätts för solljus 
oxidera till mera rostbruna färger. Lamellerna är när de är unga lysande 
svavelgula och blir med tiden allt mörkare för att, som hos alla spindelskiv-
lingar, sluta som bruna. Även foten har den gulgröna-svavelgula färgtonen 
och fotbasen är lökformad med en kantad basalknöl (s.k. fotbulb). Köttet är 
vitaktigt. Dessutom har arten en mycket behaglig doft, kryddigt söt-fruktak-
tig som av hägg- eller apelsinblommor. Kombinationen av denna doft och de 
grönaktiga färgtonerna gör arten unik. Sporerna är elliptiska-mandelformade, 
ganska svagt ornamenterade med taggar, gulbruna och 9-11 x 4-5 μm.

Cortinarius suaveolens, sötdoftande spindling (cr)
Även den sötdoftande spindlingen är en stor och karakteristisk spindelskivling 
ur underläktet Phlegmacium. Arten bildar stora fruktkroppar som känns igen 
på sin lila ton i kombination med en påtagligt sötaktig doft. Hatten är 3-8 cm, 
tydligt slemmig i väta, mörkt lila till lilaviolett, som torr bleklila till gulaktig 
och glänsande. I mitten blir hatten halmgul till ”café au lait”-brun. Foten är 
ofta tämligen lång i förhållande till hattbredden, 4-� cm, och har en rundad, 
bred, tydligt kantad bulb. Färgen är lila med violetta velumrester medan köt-
tet är vitaktigt.

Sötdoftande spindling (Cortinarius suaveolens). Öland, Högby: Horns kungsgård. Betad torr sluten 
men gles ädellövskog med hassel, ek, ask m.fl. Växte tillsammans med bl.a. grönkantad spindling 
(Cortinarius prasinus) och slottsspindling (C. rufoolivaceus) 25.IX.2001

Lägg märke till de speciella lila-violetta färgtonerna på hatten, foten och lamellerna samt den 
kraftigt och lökaktigt utvidgade foten. Mitten på hattarna har en ljust gulbrun grundton.
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Lamellerna har från början samma färg som hatten, men blir senare mera 
purpurbruna och slutligen bruna av sporfällning som hos alla spindelskiv-
lingar. Sporerna är mandelformiga, vårtiga, 11-1� x �-7 μm. Smaken är mild 
till sötaktig. Lukten är mycket påtaglig och behaglig, påminnande om apelsin-
blommor.

Bevaranderelevant genetik

genetisk variation
Som för de flesta svampar är den genetiska konstitutionen och/eller arternas 
infraspecifika variation inte känd.

genetiska problem
Kunskapen om konsekvenserna av små populationer, habitatfragmentering 
och inavelsproblem hos svampar är generellt dålig. Förmodligen avviker de 
dock inte från övriga, mera välkända organismer i detta avseende och samt-
liga dessa faktorer torde utgöra reella hot för svamparna.

Biologi och ekologi

Försöknings- och spridningssätt
Samtliga i åtgärdsprogrammet behandlade arter sprider sig enbart genom 
sexuellt bildade sporer. Sporerna bildas i fruktkroppar, som växer upp från de 
i marken gömda mycelen från augusti till början av oktober. Liksom de flesta 
svamparter med mjuka och tillfälligt bildade fruktkroppar utmärks de av att 
ha en varierad och nyckfull fruktkroppsbildning, som vissa år kan utebli helt 
eller nästan helt men som andra år ger talrika sporbildande fruktkroppar. 

När ett mycel väl är etablerat kan det vid lämpliga omvärldsfaktorer 
förmodligen bli mycket gammalt. Detta medför att den enskilt viktigaste åt-
gärden på kort sikt är att skydda befintliga lokaler med förekomster som för-
modligen är etablerade för mycket lång tid sedan. Tillväxten av det etablerade 
mycelet sker successivt kring värdträdets rötter och utökas förmodligen vart-
efter med nya mykorrhizakontakter i mån av tillgång till rötter av lämpliga 
värdträd. Observationer av mer eller mindre cirkelbildande mycel med upp till 
20 meters diameter av djävulssopp på Öland indikerar tydligt förmågan till 
långvarig överlevnad när väl etableringsfasen är genomförd.

Då arterna är mycket sällsynta och deras lokaler inte regelbundet kon-
trollerade finns inga data över fruktkroppsbildningen men observationer av 
framför allt djävulssopp på Öland tyder på att den är mycket varierande från 
år till år (egna obs.). Dock är det även under sämre svampår möjligt att under 
någon period av sensommar-höst finna någon eller några fruktkroppar på my-
celen.

De bästa åren för arterna tycks vara de år då vår- och sommartemperatu-
ren är hög, gärna också i kombination med perioder av försommartorka (egna 
obs.). Om nederbörden under sensommar/hösten visar normala eller över nor-
mala nederbördsvärden kan arterna dyka upp med riklig fruktkroppsbildning 
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på sina aktiva mycel. Man kan dessa år även upptäcka ”nya” mycel på loka-
lerna som sämre år inte lyckats producera sporbildande fruktkroppar.

livsmiljö
De flesta av dagens sydsvenska ädellövdominerade skogar har under de se-
naste årtusenden under någon tidsperiod använts som trädbärande fodermar-
ker. En väsentlig del av lövskogarnas naturvärden förekommer i trädbestånd 
på hävdade gräsmarker och i de övergångszoner mot sluten skog som finns 
på dessa platser. De gamla trädbestånden på fodermarkerna utgör ofta s.k. 
refugiala miljöer där skogslevande arter överlevt då de trängts undan under 
perioder med hårt skogsutnyttjande (SNV rapport 50�1).

Samtliga i detta åtgärdsprogram behandlade arter växer i Sverige i kalkrika 
ädellövskogar som på liknande sätt använts som fodermarker och därigenom 
erhållit mosaikartade strukturer och dynamiska växtmiljöer. Detta innebär att 
livsmiljön innehåller såväl sena (t.ex. kontinuitetsbärande gammelträd, gamla 
hasselrunnor) som tidiga successionsstadier i träd-, busk- och örtskikt i sam-
ma biotop. Karakteristiskt är även den rumsliga variationen med rik tillgång 
till brynmiljöer utsatta för olika typer av exponering, fuktighet etc. samt en 
nära nog komplett demografisk sammansättning av träd- och buskpopulatio-
nerna mellan nyetablerade plantor till gamla döende träd och buskar  

De i åtgärdsprogrammet behandlade svamparterna verkar ha mycket spe-
cifika krav på sin miljö, vilket innebär att de endast har mycket begränsade 
möjligheter till framgångsrika etableringar och att de inte finns i alla kalkrika, 
ädellövsbärande fodermarker. Djävulssoppen och dess följearter (se nedan) är 
i första hand knutna till skogsek (Quercus robur) i torra, mer eller mindre låg-
producerande lövrika miljöer. Samtliga förekomster är belägna i lokalklima-
tiskt gynnsamma områden på grunda jordar i varma lägen med låg årsneder-
börd. Djävulssopp och sötdoftande spindling bildar i de flesta fall förmodligen 
mykorrhiza med skogsek, men då det på lokalerna alltid också finns hassel 
(Corylus avellana) närvarande är det ibland svårt att utesluta att även hasseln 
kan fungera som mykorrhiza-värd. Vad gäller t.ex. blomspindling så finns 
tydliga indikationer på att den kan bilda mykorrhiza med såväl avenbok (Car-
pinus betulus) i mera bördiga, slutna ädellövskogar som med hassel i torrare, 
mera stäppliknande betade hässlen i Mittlandsskogen på Öland. I andra delar 
av arternas utbredningsområde förekommer andra trädslag som värdträd och 
i Danmark anges såväl djävulssopp som blomspindling enbart växa med bok 
(Fagus sylvatica) (www.mycosoc.dk).

Alla tre arterna är alltså tydligt värmegynnade, vilket gör att de i första 
hand förekommer i lågskogar (krontak 5-10 meters höjd) och i mosaikmar-
ker med god tillgång på bryn och luckor med hög ljusinstrålning. De främsta 
växtplatserna i Sverige idag utgörs av betade mosaikartade utmarksområden i 
Mittlandsskogen på Öland samt i lövängsmiljöer på Gotland där i båda fallen 
arternas krav på ljusinstrålning, gynnsamt lokalklimat samt värdträd på kalk-
rik mark tillfredställs. Påfallande är hur de flesta förekomsterna finns i anslut-
ning till geografiska områden med befintliga eller före detta större våtmarker.

Förmodligen har dessa våtmarker en utjämnande effekt på lokalklimatet, 
framför allt under de för många arter kritiska perioderna under tidig vår och 
senhöst. Ett öländskt hässle har ett mycket speciellt lokalklimat där framför 
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allt vårtemperaturen är mycket högre än förhållandena på mera vindexpone-
rade delar av ön. Man kan en solig vårdag i april ha uppemot 20 grader varmt 
inne i Mittlandets hässlen samtidigt som det är några få plusgrader ute på 
Stora alvaret eller i andra mera vindexponerade, glesa till öppna betesmarker 
(Ingemar Ahlén muntl.).

Värdträden för svamparna tycks inte alltid behöva vara gamla, men samt-
liga växtplatser är belägna i områden med lång skoglig kontinuitet som i 
flera fall förmodligen går tillbaka till värmetidens komplexa lövnaturskogar. 
Genomgående är också att samtliga är belägna på lokaler i landskapet med 
riklig tillgång på någon form av naturliga övergångszoner mellan olika vege-
tationstyper (t.ex. bryn mot våtmarker, vattendrag eller kalktorrängar) och/el-
ler mosaikmiljöer där mänsklig hävdpåverkan av och till utformat en luckig 
växtmiljö under lång tidsrymd.

I landskapet på bilden och dess närmaste omgivningar förekommer en lång rad rödlistade och 
sällsynta svampar både vad gäller mykorrhizabildare och saprotrofer innefattande såväl ”skogsarter” 
som ”ängsarter”. Skogspartiet utgörs av en torr och gles, örtrik ädellövskog belägen på grund, starkt 
kalkhaltig jord. Trädskiktet är tämligen lågt och består av främst ek och ask men med stor variation. 
I buskskiktet är främst hassel och hagtorn framträdande. Den långa beteskontinuiteten framgår inte 
minst av det rika fältskiktet bestående av både gräs och örter. Genom bilden löper en välfrekvente-
rad kreatursstig. Alltför omfattande röjningar kan i en sådan här miljö få en negativ effekt på den 
biologiska mångfalden.  Notera hur mycket solljus som faktiskt når ner till marken i ”lågskogen”.
Öland: Horns Kungsgård 25.IX.2001. 

viktiga mellanartsförhållanden
För att gynna de tre svamparterna behöver makromiljön i form av lämpliga 
värdträd och vegetationsstrukturer beaktas. Det råder förmodligen mycket 
starka konkurrensförhållanden i marken om bildandet av mykorrhiza med 
de enskilda trädindividerna. Varje enskild svampart som bildar mykorrhiza 
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har specifika och delvis olika krav på hur värdträdets miljö ska vara utformad 
för att passa (s.k. nischseparation). Det räcker följaktligen inte med att rätt 
träd- eller buskart (t.ex. ek eller hassel) finns på lokalen, utan även övriga 
markkemiska och klimatologiska variabler måste stämma. Kunskaperna om 
dessa specifika krav för etableringar av nya svampindivider är ännu så länge 
väldigt bristfälliga, men indirekta observationer antyder att nyetableringar 
sker mycket sällan samt att de mycel (svampindivider) man finner oftast är 
relativt stora och att betrakta som gamla relikter härstammande från äldre 
tiders lyckade kolonisationer. 

De svenska förekomsterna av de tre svamparterna sammanfaller med en 
rad olika omvärldsfaktorer. Samtliga är belägna inom den boreonemorala 
zonens sydligare delar på grunda jordar, s.k. leptosoler, vilande på kalkberg-
grund från ordovicium-silur samt i närhet av större vattenmassor (Östersjön 
resp. Vänern). Att grunda kalkrika jordar har en annorlunda vegetation än 
mera djupa jordlager är sedan tidigare känt för kärlväxter (t.ex. Tyler 1999). 
Att samma förhållande även gäller svampar är tidigare ouppmärksammat 
men föga förvånande. För svamparnas del kan man bl.a. förmoda att konkur-
rensförhållanden om mykorrhizavärdar tillsammans med lokalklimat är avgö-
rande för om de enskilda arterna finns eller ej. 

En solitärek på en torrbacke i ett mosaikartat hässle med ekinslag i Mittlandsskogen på Öland. Mil-
jön hyser en otroligt rik biodiversitet med bland annat ett stort inslag av sällsynta och hotade svam-
par. På de torraste delarna är växtmiljön närmast stäppartad. Här är ofta hassel tillsammans med 
skogsek de enda konkurrenskraftiga vedväxterna om successionen släpps fri varvid enbuskar och 
gräs-/örtskikt så småningom minskar. Vid ett upprätthållande av betesdrift och/eller återkommande 
småskaliga avverkningar för vedtäkt uppstår en mosaikmark med gräsluckor, brynmiljöer och mycket 
varierande mer eller mindre slutna skogs- och buskpartier. Lägg märke till hur eken så fort den når 
över buskskiktet skickar ut horisontella grenar för att så småningom konkurrera ut buskskiktet. 
Öland: Algutsrum, Törnbotten maj 2004. 
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Artens lämplighet som signal- eller indikatorart 
Samtliga behandlade arter är att betrakta som ”flaggskeppsarter” och före-
kommer endast under särskilt gynnsamma förhållanden i geografiska områ-
den där exklusiva biotoper finns och där samtliga omvärldsfaktorer stämmer 
överens med arternas högt ställda krav. Den långa raden av följearter på växt-
platserna (se bilaga 4) visar också att lokalerna utgör ”Crème de la crème” 
av europeiska ädellövshabitat. Ett framgångsrikt naturvårdsarbete vad gäller 
de tre utpekade arterna innebär följaktligen även att en lång rad andra orga-
nismer (varav många sällsynta och hotklassade) beroende av samma miljö får 
bättre överlevnadsmöjligheter.

Samtliga arter i åtgärdsprogrammet liksom en majoritet av följearterna är 
utpekade som signalarter för värdefulla ädellövskogsmiljöer (Nitare 2005).

ytterligare information
Ytterligare information om arterna finns att tillgå på ArtDatabankens hem-
sida där löpande reviderade s.k. artfaktablad finns att ladda ner.

Utbredning och hotsituation

Aktuell utbredning
Lämpliga miljöer för arterna kan finnas inom den boreonemorala och nemo-
rala zonen på kalkrik bergrund eller jord. Den svenska utbredningen av kalk-
rik bergrund och jordarter framgår av figur 1. Utbredningen av de tre här be-
handlade svamparterna knutna till ädellövträd i kalkrika marker framgår av 
figur 2. Som synes tycks inte alla kalkmarker passa de mest krävande arterna 
utan ytterligare edafiska, historiska eller biologiska faktorer måste spela in. 
Den troligaste förklaringen är att arterna behöver symbionter (värdträd) som 
växer i områden med en fast kalkberggrund, överlagrad av grunda kalkrika 
jordar och som dessutom har ett gynnsamt lokalklimat.

För att bevara dessa arter och hela det ekosystem av följearter som åt-
gärdsprogrammet strävar efter, är det inom områdena med ordovisavlagringar 
i Kalmar län (Öland) och Västra Götalands län samt inom det gotländska 
silurområdet som åtgärderna måste sättas in. Kalkområdena i Skåne län är 
annorlunda och består oftast av lösare avlagringar från kritaperioden. Dessa 
har också en mycket speciell och skyddsvärd svampflora, delvis bestående av 
nemorala arter som främst är knutna till bok, men de behandlas inte i detta 
åtgärdsprogram.
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Figur 1. Utbredningen av kalkrika bergrund och jordarter i Sverige (Sjörs 1999).

Figur 2. Samtliga kända svenska fynd av djävulsopp, blomspindling och sötdoftande spindling 
(Artdatabanken).

DJÄVULSSOPP 
Djävulssopp förekommer i stora delar av Europa men är överallt mer eller 
mindre sällsynt. Arten finns även i Nordamerika och Asien. I Nordeuropa 
är den mycket sällsynt och i Norden förutom i Sverige endast funnen på en 
handfull lokaler i Danmark. I Sverige finns fynd från sex lokaler på Gotland 
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och sju på Öland. Flera av dessa lokaler ligger dock så nära varandra att det 
faktiska antalet är lägre.

BLOMSPINDLING 
Denna svamp är mycket ovanlig i hela Nordeuropa och är i Sverige bara fun-
nen på fem platser på mellersta Öland och en plats på Kinnekulle i Västergöt-
land. Även i övriga Europa är den mycket ovanlig med ett fåtal fynd gjorda i 
bl.a. Danmark, Frankrike, Tjeckien och Tyskland.

SÖTDOFTANDE SPINDLING
Arten är mycket sällsynt med färre än fem kända lokaler i Sverige, dels i Hög-
by vid Horns kungsgård på norra Öland och dels ett par lokaler på Gotland. 
Den är i övriga Norden funnen i Norge och på några få lokaler i Danmark. 
Även i övriga Europa är den mycket sällsynt och endast funnen i Frankrike, 
Tyskland, Österrike, Ungern och Karpaterna. 

hotstatus

DJÄVULSSOPP
Arten är klassad i hotkategori EN (starkt hotad) på den svenska rödlistan (Gärd-
enfors 2005) utifrån D-kriteriet (mycket liten eller kraftigt begränsad population).

Vid senaste rödlistningsarbetet bedömdes djävulssopp ha åtta kända ak-
tuella lokaler i landet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedömdes inte 
överstiga 20, vilket uppskattades motsvara ungefär 200 genetiskt unika my-
cel. Arten är väl känd, iögonfallande och en noga eftersökt art varför det inte 
bedömdes finnas ett stort mörkertal. Det ansågs svårt att bedöma eventuell 
minskning. 

BLOMSPINDLING
Arten är i Sverige rödlistad i hotkategori VU (sårbar) och har bedömts på D-
kriteriet (mycket liten population).

Vid bedömningen fanns sex kända aktuella lokaler i landet. Det verkliga 
antalet lokaler i landet bedömdes inte överstiga �0, vilket motsvarar ungefär 
�0 genetiskt unika mycel. Det ansågs svårt att bedöma eventuell minskning. 

SÖTDOFTANDE SPINDLING
Arten är i Sverige rödlistad i hotkategori CR (akut hotad) och har bedömts på 
D-kriteriet (mycket liten population).

Vid bedömningen fanns endast tre kända aktuella lokaler i landet, på 
Öland och Gotland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedömdes inte över-
stiga 20, vilket motsvarar ungefär �0 genetiskt unika mycel. Det ansågs svårt 
att bedöma eventuell minskning. 

historik och trender
Ädellövbärande fodermarker har tidigare haft en mycket stor utbredning 
och areal i Sverige. Före den agrara revolutionen i Sydsverige bestod troligen 
större delen av arternas möjliga utbredningsområde av naturligt utvecklade 
blandskogar med stort inslag av ädellövträd. Med ökande kulturpåverkan från 
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mänskliga aktiviteter i form av ökade virkesbehov, uppodlingar och betesdjur, 
öppnades skogarna successivt och blev alltmer mosaikartade. Därmed blev 
de troligen alltmera lika en ”ursprunglig” naturtyp där påverkan från stora 
betesdjur, vind och vatten upprätthöll tämligen öppna landskap under mycket 
lång tid. Detta landskap var sannolikt dagens mångfalds evolutionära vagga.

I takt med att landskapet utnyttjades alltmer effektivt och intensivt för såväl 

jord- som skogsbruk har utrymmet för de arter som kräver heterogena, småskaliga 
landskap alltmer försämrats. De biologiskt rikaste markerna återfinns idag i 
det småskaligt utnyttjade landskapet (den s.k. ”mellanbygden”) där geogra-
fiska och/eller geologiska/hydrologiska/klimatologiska orsaker omöjliggjort 
ett storskaligt utnyttjande av markerna  De marker som fram till 1�00-talet 
härbärgerat en stor del av denna mångfald dikades och bröts under den agrar-
revolutionära tiden upp till åkermark.

Skogseken har alltid haft en särställning i det sydsvenska landskapet. 
Under 1500- och-1�00-talet hade svenska staten ensamrätt till alla ekar. På 
Öland upphörde denna inskränkning av äganderätten inte förrän 1�01. Med 
början några årtionden tidigare hade dock de uppluckrade regeltolkningarna 
inneburit att majoriteten av de grova ekar, som tidigare var ett betydande 
inslag i landskapsbilden, försvunnit. Nuvarande värdekärnor för gammeleks-
beroende organismer utgör extremt små relikter av vad som en gång funnits. 
Som ett slående exempel kan nämnas att på en av lokalerna i detta åtgärds-
program (Halltorps hage), där ett 20-tal jätteekar idag håller en imponerande 
artdiversitet, avverkades åtskilliga hundra grova ekar i början av 1900-talet 
(Lundqvist 1974).

På Gotland har minskningen av gammeleksmiljöer varit minst lika drama-
tisk. Vid ekinventeringar i början av 1�00-talet fanns cirka �0 000 så kallade 
”vrakekar” på Gotland. Idag återstår av dessa endast ett 50-tal riktigt gamla 
och grova ekar (Oskar Kullingsjö muntl.).

orsaker till tillbakagång
Samtliga arter är negativt påverkade av minskad tillgång på lämpliga levnads-
miljöer på grund av förändrad markanvändning och djurhushållning. Som ett 
tydligt exempel kan nämnas att lövängsmiljön på Gotland beräknas ha mins-
kat från �0 000 ha vid 1�00-talets mitt till drygt 700 ha på 1950-talet. Idag 
beräknas den hävdade ängsarealen på Gotland till ca ��0 ha (Ohlsson 200�) 
medan övriga cirka 5 000 ha utgörs av olika typer av ädellövdominerade sko-
gar (Mebus 200�). 

Det mesta av den försvunna ängsarealen är dock inte omvandlad till skogs-
mark utan omvandlades under andra hälften av 1�00-talet till åkermark. 
Detta fenomen har bl.a. utspelat sig på Öland där hela den s.k. ”Mörbylånga-
dalen” vid tiden för Linnés besök 1741 bestod av lövklädda ängsmarker med 
inslag av åker. Idag är hela detta område omvandlat till en vidsträckt åkerslätt 
med några få och mycket små rester av den forna lövskogen.

Befarade men ej styrkta orsaker till arternas misstänkta tillbakagång inne-
fattar försurning och andra markkemiska förändringar åstadkomna genom 
deposition via nederbörd. Den nyligen uppmärksammade ”ekdöden”, orsa-
kad av den parasiterande algsvampen Phytophtora quercina har orsakat om-
fattande mortalitet i vissa ekbestånd (Jönsson m.fl. 200�). Skador orsakade av 
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denna parasitsvamp har medfört att kända eller potentiella värdträd för ar-
terna försvunnit på flera lokaler (egna obs.) men omfattningen och påverkan 
av denna faktor på svamparterna är ännu så länge inte närmare klarlagd.

Aktuell hotsituation
Såväl djävulssopp som sötdoftande och blomspindling räknas som hotade 
och/eller sällsynta i såväl Sverige som i stora delar av övriga Europa (tabell 1).

Tabell 1. Arternas aktuella hotstatus och förekomst i Europa. Bokstavsbeteckningarna motsvarar 
länder med rödlistning enligt IUCN medan sifferbeteckningar avser ländernas egna rödlistningskate-
gorier vars tolkningar skiljer sig från nation till nation. Avsaknad av fynd i landet markeras med ”-”. 
Nyligen har sötdoftande spindling påträffats i Danmark och därför ännu inte behandlats i rödlist-
ningsarbetet vilket markerats med ”+”.

En asterisk ”*” innebär att landets rödlista är preliminär eller under utarbetning och ännu ej 
officiellt fastställd.

djävulssopp sötdoftande spindling Blomspindling

Armenien* suggested candidate - -

Österrike* 3 (motsvarar VU) - -

Bosnien-Herzego-
vinien*

suggested candidate - -

Bulgarien VU - -

Montenegro* suggested candidate - -

danmark VU + EN

Estland EN - -

Finland - - -

Frankrike* 3 4 3

Lettland CR - -

Nederländerna CR - -

Norge - EN -

Polen EN - -

Rumänien VU - -

Slovakien EN - -

sverige EN CR VU

Tjeckien VU - DD

Tyskland EN EN EN

Ungern* 3 - -

Arter anses främst hotade av att de har så få växtplatser att dessa lätt kan för-
störas genom någon form av förändrad markanvändning. I första hand gäller 
det avverkning av de värdträd som arterna är helt beroende av. Även en igen-
växning från öppna och halvöppna till slutna skogsmiljöer med högt och tätt 
krontak missgynnar arterna. 
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För en art som är extremt sällsynt och har en starkt fragmenterad 
förekomst kan även enstaka slumpmässiga förändringar få mycket 
stora effekter. Till denna känslighet bidrar att arterna tros etablera nya 
individer extremt sällan och visar tydlig reliktkaraktär genom att på sina 
kända lokaler hysa ett fåtal, men oftast stora och därmed gamla mycel. 

Förhållandet med få mycel per lokal innebär också att eventuella 
körskador, brandfläckar och dylikt i samband med skötselåtgärder kan 
vara ödesdigert. Det är därför viktigt med noggrann planering vid alla 
insatser på lokalerna.

Befarad känslighet för klimatförändringar
Jämfört med den strukturella förändring som skogsmiljöerna i Syd-
sverige generellt har genomgått de senaste 100 åren, är klimatfaktorer 
förmodligen av underordnad betydelse. Ingen av de behandlade arterna 
kan anses vara känslig för den pågående klimattrenden mot allt var-
mare klimat, då de är värmegynnade och nemorala-mediterrana i sin 
utbredning. Om något är de därför förmodligen gynnade, förutsatt att 
den generella nederbördssituationen inte radikalt förändras.

Skyddsstatus i lagar och konventioner

Inga av arterna omfattas direkt av nationell lagstiftning, EU-direktiv, EU-för-
ordningar och internationella överenskommelser som Sverige ratificerat. Den 
generella lagstiftning som kan påverka en art eller den naturtyp eller område 
där arten förekommer finns inte med i detta program. 

internationella konventioner och aktionsprogram (Action plans)
Ingen av arterna har varit föremål för internationella åtgärdsprogram. 

I Storbritannien finns en nationell ”Action plan” för djävulssopp (www.
ukbap.org.uk/UKPlans.aspx?ID=150). Djävulsoppen gynnas också genom 
habitatinriktade åtgärdsprogram som ”Wood-pasture, parkland and veteran 
trees habitat Action plan” (www.ukbap.org.uk/UKPlans.aspx?ID=5).

Övriga fakta

erfarenheter från tidigare åtgärder som kan påverka bevarandearbetet 
Det finns inte många tidigare erfarenheter att dra nytta av i bevarandearbetet. 
Delvis beror detta på att många av förekomsterna är relativt nyupptäckta och 
att de inte omfattats av några riktade skötselåtgärder. I de fall åtgärder har 
gjorts är, i bästa fall dagssituationen känd för arten men inte hur populatio-
nerna såg ut före ingreppen.

De erfarenheter som kan vara värda uppmärksamhet i detta sammanhang 
gäller djävulssopp, som i Alvena lindaräng på Gotland med traditionell löv-
ängsskötsel varit känd i cirka 40 år. Arten verkar under rådande skötsel upp-
rätthålla en till synes stabil population. 
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I området kring en fornborg i Mittlandsområdet på Öland har ganska 
omfattande röjningar följda av fårbete inneburit att djävulssopp finns under 
flera av de sparade ekarna i området. Å andra sidan finns arten också kvar i 
närområdet i helt ohävdade områden men då oftast i anslutning till bryn och 
smärre våtmarker.

Det finns ett antal redan genomförda restaureringar av mosaikmiljöer i 
Mittlandsskogen på Öland (1999-2005) som berör befintliga eller potentiella 
lokaler för de utpekade arterna. Det är mycket viktigt att naturvårdsbiolo-
giska erfarenheter från dessa samlas in den kommande 10-årsperioden och att 
erfarenheterna sammanställs och används vid planering av nya restaurerings-
projekt.

Det finns inte tillräckliga data för att kunna genomföra sårbarhetsanalyser. 
Huvudproblemet är arternas till stora delar undangömda leverne där popula-
tionsdata bara kan registreras genom observationer av flyktigt uppträdande 
fruktkroppar. I kombination med DNA-undersökningar (fingerprint-meto-
den) vore det eventuellt möjligt att åtminstone ta reda på populationsstorle-
karna hos de fruktkroppsbildande mycelen. Dylik populationsbiologisk forsk-
ning för svampar med applikationer inom naturvårdsbiologin saknas och vore 
önskvärd men beskrivs inte närmare i detta program..

råd om hantering av lokalkunskap 
Enligt sekretesslagens 10 kap §1 gäller sekretess för uppgift om utrotningsho-
tad djur- eller växtart, om det kan antas att strävanden att bevara arten inom 
landet eller del därav motverkas om uppgiften röjs. Kännedom om förekom-
ster av hotade arter kräver omdöme vid spridning av sådan kunskap då illegal 
jakt och insamling kan vara ett hot mot arten. 

Naturvårdsverkets policy är att informationen så långt möjligt ska spridas 
till markägare och nyttjanderättshavare så att dessa kan ta hänsyn till arten i 
sitt brukande av området där arten förekommer permanent eller tillfälligt. 
När det gäller arterna i det här programmet så bör inga restriktioner tillämpas 
när det gäller utlämnande av förekomstdata. Ingen av arterna är av kom-
mersiellt eller kulinariskt intresse vilket innebär att ingen sekretessprövning 
behövs. Däremot är de behandlade arterna så pass sällsynta att det inte finns 
anledning att plocka upp och belägga arterna. Ett tillräckligt herbariematerial 
av de behandlade arterna finns redan i offentliga herbarier. Många detaljerade 
lokalangivelser är redan publicerade i olika former. Uppgifter om artförekom-
ster och lokaler som framkommer vid de åtgärder som föreslås i detta åtgärds-
program ska rapporteras till ArtDatabankens artportal.

Det är av yttersta vikt att berörda markägare och myndigheter har kän-
nedom om den exakta belägenheten för mycelen. Detta gäller främst läns-
styrelsens miljöenhet och i synnerhet de personer som aktivt arbetar med mil-
jöstödsfrågor, upprättar åtagandeplaner för betesmarker etc. En felaktig råd-
givning till markägare som har någon av arterna på sin fastighet kan bli helt 
förödande. Detsamma gäller i lika hög grad för Skogsstyrelsen som tillstånds-
prövar alla mer omfattande åtgärder på skogsfastigheter med ädellövskog.



NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5950 • Åtgärdsprogram för svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker 2009–2013

25

Visioner och mål

Vision 

Det saknas i dagsläget kunskaper om hur stora populationer eller vilken 
mängd av genetisk variation som är ”tillräcklig” för svampar vid bedömning-
ar av arternas bevarandestatus. Använder man generella riktlinjer utarbetade 
inom populationsgenetiken för ryggradsdjur och högre växter innebär det att 
den effektiva populationsstorleken på kort sikt inte får understiga 50 gene-
tiska individer och att de på lång sikt måste bli >500 individer för att undvika 
lokalt utdöende (Kindvall 199�). Det finns ingen anledning att tro att inte 
dessa förhållanden även gäller för svampar.

Dagens populationer av de i åtgärdsprogrammet utpekade arterna befinner 
sig samtliga vid eller under den kritiska miniminivån varför det ur bevarande-
synpunkt är mycket viktigt att arbeta för möjligheterna för dem att i framti-
den öka sina populationer.

Visionen för de tre arterna kan sammanfattas så att:

1) De tre arterna skall genom förbättrade förutsättningar för skötsel 
av ädellövdominerade mosaikmiljöer ha möjlighet att öka sina 
populationer i de tre landskapen de idag (2009) förekommer i.

2) Det bör sammantaget finnas minst 50 lokaler där endera art 
(djävulssopp, sötdoftande spindling och/eller blomspindling) finns 
med ≥ 10 individer (mycel). Detta skulle innebära att kommande 
hotbedömningar ger arterna en lägre utdöenderisk jämfört med 
dagens situation.

�) Lokalerna bör helst vara spridda över så stor areal som möjligt 
men är av naturgeografiska orsaker förmodligen begränsade till 
kalkmarkerna i Västra Götalands, Gotlands och Kalmar län (Öland).

4) Expertkunskap finns vid berörda länsstyrelser som löpande kan följa 
upp arter och skötsel av mosaikartade ädellövdominerade biotoper 
inom skyddade områden.

Bristanalys

De i åtgärdsprogrammet utpekade biotoperna och arterna har under mycket 
lång tid utsatts för krympande arealer av lämplig mark. Dagens förekomster 
är nu så små att samtliga är av reliktkaraktär och mer eller mindre isolerade 
från varandra. Det är dessutom sannolikt att många av dagens individer (ge-
neter) är fysiskt uppsplittrade (rameter) efter ett fåtal ursprungliga etablering-
ar. För att trygga arterna krävs att stora arealer av kalkrika, ädellövbärande 
mosaikmarker återskapas, vilket skulle ge förutsättningar för en ökning av 
populationerna (se kapitlet ”Skapande av livsmiljöer nedan). Effekterna av 
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den i dagsläget påfallande fragmenteringen och bristen på lämpliga habitat 
kan därmed reduceras.

För att uppfylla målet med ett långsiktigt bevarande av hotade svampar 
i kalkrika, lövbärande fodermarker krävs ett dynamiskt brukande av skogs- 
och fodermarker som är svår att förena med en ekonomiskt rationell skogs- 
och/eller jordbruksproduktion. För att detta skall vara genomförbart och 
intressant för markägare/djurhållare/skogsägare krävs därför ekonomiska 
styrmedel i form av ersättningar för uteblivna inkomster och utförande av 
extraarbete för att skydda biologisk mångfald.

Som ett komplement till konventionellt naturvårdsarbete genom reservats-
bildning av de värdefullaste lokalerna måste även alternativa naturvårdsin-
strument användas i så stor utsträckning som möjligt för att täcka behoven av 
snabba insatser över stora arealer. Detta särskilt i beaktande av den brist på 
medel som finns för skötsel av naturreservat (vårdanslaget) som vida under-
skrider behovet i kostnadskrävande ädellövdominerade reservat. Dessutom är 
bildande av reservat oftast en långsam process och många av lokalerna är mer 
eller mindre i akut behov av restaureringar och skötsel. För att erhålla relativt 
snabba restaureringar och löpande skötsel av de stora arealer som erfordras 
är det därför helt nödvändigt att integrera det traditionella naturvårdsarbetet 
med generella ersättningssystem (t.ex. landsbygdsprogrammets möjligheter 
till restaureringsbidrag och betesersättningar). Detta alternativ måste dock 
ske i kombination med ökade resurser för administration och rådgivning från 
respektive länsstyrelse. Huvuddelen av det praktiska arbetet och den löpande 
skötseln utförs i dessa fall av markägare och/eller djurhållare själva. Samman-
taget utgör detta bakgrunden till att stora arealer skötselintensiva naturreser-
vat med nuvarande tillgång av medel via naturvårdanslaget inte bedöms som 
realistiskt under den tidshorisont som detta åtgärdsprogrammet avser. 

Bristen kan delvis avhjälpas med hjälp av utbildning, information och sam-
ordning mellan olika myndighetsinstanser men för de län som hyser majorite-
ten av lokaler för de mest hotade arterna kan det behövas förstärkning i form 
av expertkompetens. Arbetsuppgifter som är angelägna inkluderar att löpan-
de följa upp skötsel och vara behjälplig vid restaureringsinsatser, utformning 
av skötselplaner/åtagandeplaner samt utvärdering av synergieffekter på arter 
inom olika åtgärdsprogram.
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Röjning av ett igenvuxet hässle med ek i Mittlandsskogen på Öland. En hel del försök att restau-
rera mosaikbetesmarker på utmarkerna i Mittlandsskogen har genomförts de senaste åren genom 
gemensamma projekt av WWF, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägare. Utfallet av detta arbete 
har varit mycket positivt för såväl biologisk mångfald som för markägare. Effekterna på de utpekade 
arterna inom åtgärdsprogrammet är inte närmare utvärderade men bedöms som positiva. Alternati-
vet på bilden utgörs av en skördare utrustad med klippaggregat där materialet körs ut och används 
som flis. Öland: Algutsrum, Törnbotten maj 2004. 

Långsiktigt mål 

•	 Det långsiktiga målet är väl fungerande skötsel av ädellövsbäran-
de mosaikmarker där hävdpåverkan bidrar till att upprätthålla 
lämplig interndynamik i tid och rum i  ett av de artrikaste och 
mest komplexa ekosystemen i svensk natur. 

•	 På sikt bör dagens akuta hot mot djävulssopp, blomspindling och 
sötdoftande spindling ha försvunnit. Den långsiktiga målsättning-
en är att kunna ”nedklassificera” respektive art i det svenska röd-
listearbetet med minst ett steg vardera. För att uppnå detta mål 
måste de kända växtplasterna (populationsstorleken) öka med en 
faktor om 10 och den negativa trenden för arternas växtmiljöer 
förändras till stabil eller positiv. 

•	 Senast år 2015 bör andelen restaurerade och betade mosaikmar-
ker och återupptagna skogsbeten belägna på före detta utmarker 
i Mittlandsområdet på Öland kraftigt ökat. Sammanlagt bör dess 
areal uppgå till minst 1 500 ha. Vid dessa restaureringar bör man 
prioritera redan kända ”hot-spots” för biologisk mångfald och 
lokaler som innefattar betydande arealer av torr ek/hassel-domi-
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nerade skogstyper liksom hasseldominerade områden, s.k. ”häss-
len”.

•	 Motsvarande andel av restaurerade och/eller extensivt betade 
ädellövsdominerade inägomarker på Gotland bör kraftigt ha 
utökats  till minst 500 ha lövängar med skötselintensiva metoder 
(lövängsbruk) samt 1 000 ha ädellövmark skött med mera exten-
siva metoder gynnsamt för de i detta åtgärdsprogram utpekade 
arterna (jmfr. Hultengren m.fl. 200�). 

Kortsiktigt mål

De förslagna målen för åtgärdsprogrammet under programtiden 2009-201� 
kan sammanfattas under nedanstående punkter. Hur dessa mål ska uppfyllas 
beskrivs närmare i kapitlet ”Beskrivning av prioriterade åtgärder”.

•	 Kända lokaler bör vara skyddade antingen som naturreservat, 
med civilrättsliga naturvårdsavtal eller genom miljöstödsåtagan-
den och därigenom erhålla adekvat skötsel.

•	 Via inventeringar av redan kända och potentiella lokaler har kun-
skaperna om arternas ekologi avsevärt förbättrats och är tillräck-
liga för att underlätta en revidering av åtgärdsprogrammet.

•	 Minst fem nya lokaler har framkommit med förekomster av en-
dera av de utpekade arterna.

•	 Skötselkraven för arterna i dess olika livsmiljöer bör kunna vara 
betydligt bättre känd. Rekommendationer för hur man utför 
skogsbete/vedplock av ädellövrika utmarker samt alternativa och 
mindre kostnadskrävande skötselmetoder för lövängsmiljöer bör 
vara framtagna.

•	 Via utvärderingar av redan utförda åtgärder i habitatförbättrande 
syfte och de genom detta åtgärdsprogram initierade restaurering-
arna finns ett betydligt bättre underlag för att göra kostnadsprog-
noser av olika habitatförstärkande åtgärder i kalkrika ädellöv-
marker.

•	 Det har genomförts utbildningar som främjar samsyn hos hand-
läggare av miljöstödsersättningen mellan olika län liksom ger 
sakkunskap inför bedömningar av hävdstatus av olika biotoper 
viktiga för arter knutna till ädellövbärande kalkmarker.

•	 Situationen i Västergötland bör vara betydligt bättre känd och 
de lokaler som innefattas i programmet (i dagsläget endast Mun-
kängarna på Kinnekulle) har fått en skötsel där hänsyn är tagen 
till åtgärdsprogrammets arter. 
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Stäppartad torräng i mosaik med enbuskar och hasseldominerade skogstyper i Mittlandsskogen på 
Öland. Lokalen var den första i Sverige som restaurerades med hjälp av projektstöd för restaurering 
inom LBU. Av beteshägnets cirka 40 ha restaurerades 25 ha med mosaikbefrämjande röjningar och 
luckhuggningar. Idag betas området av bl.a. Highland cattle och vegetationsstrukturen har märkbart 
förändrats under den senaste 5-årsperioden. Inom det begränsade området (som tidigare var helt 
okänt för naturvården) förekommer bl.a. ett 60-tal rödlistade svamparter beroende av såväl öppna 
naturbetesmarker som brynmiljöer och mera slutna skogsmiljöer. Ibland växer de olika arterna bara 
ett fåtal meter ifrån varandra trots sina ekologiskt väl åtskilda krav på växtmiljö.
Öland: Algutsrum, Hönstorps utmarker maj 2004. 
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Åtgärder och rekommendationer 

Beskrivning av åtgärder

I det här kapitlet beskrivs de åtgärder som föreslås för att nå programmets 
målsättningar. Det hanterar vilka åtgärder som behövs, hur de bör genom-
föras och hur resultaten bör se ut. I åtgärdstabellen (Bilaga 1) kompletteras 
åtgärdsbeskrivningarna med uppgifter om var åtgärderna bör ske, ansvar, 
finansieringskällor, uppskattad kostnad och prioritering. 

information
ERFARENHETSUTBYTE FÖR MYNDIGHETER
Det är viktigt att en samsyn utvecklas mellan berörda myndigheter beträf-
fande kalkrika, mosaikartade ädellövmarker och respektive myndighets regel-
verk. Vid minst ett tillfälle under perioden bör tjänstemän från Jordbruksver-
ket, Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser och skogsstyrelser träffas för att 
i fält besiktiga lokaler för svampar knutna till kalkrika, mosaikartade ädel-
lövmiljöer. Denna träff sker lämpligen på Öland under september 2010-2011 
och bör kunna bidra till samsyn över länsgränserna i hur man behandlar dessa 
habitat inom ramen för skogs- som jordbrukssektorns olika stödsystem.

INFORMATION TILL MARKÄGARE
Det bör vidare utgå detaljerad information till berörda markägare/djurhållare 
om den exakta belägenheten på deras fastigheter för de aktuella, utpekade 
arterna. Detta för att undvika missförstånd och olämpliga placeringar av till-
fälligt tillskottsfoder, saltstenar, fångstfållor, terrängkörning etc.

FOLDER OCH INFORMATIONSBROSCHYR
•	 En ”Handledning”  med skötselrekommendationer för kalkrika, 

ädellövsbärande mosaikmarker på grunda, kalkhaltiga jordar 
riktade till markägare, djurhållare och handläggare på myndig-
heter bör tas fram före 2012. Skriften bör innehålla konkreta 
skötselråd för mosaikmarker med olika förutsättningar för t.ex. 
betesdrift och/eller extensivt skogsbruk.

•	 Informationsblad till markägare och övriga intressenter om arterna 
och deras livsmiljöer bör produceras och även finnas tillgängligt på 
Internet för nedladdning. Det ska innehålla kalkrika ädellövmarkers 
betydelse för svampar, beskrivning av åtgärdsprogrammets arter, deras 
ekologi och miljökrav, varför de är hotade etc. samt hur man på bästa 
sätt sköter sin mark för att gynna dem. Ett informationsblad bör  tas 
fram under 2009.

Analys av förekomstarealer och ”hotspot”-områden
•	 En analys bör utföras av belägenhet och arealer för de idag kända 

förekomsterna. Arealerna undersöks och avgränsas med hjälp av flyg-
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bildstolkning, fältbesök samt digitalisering. Målsättningen är att få en 
översikt över vilka områden som behöver skyddas och/eller få översyn 
av befintliga skötsel-/åtgärdsplaner.

•	 En gis-analys bör göras av potentiella förekomster av djävulssopp, 
sötdoftande spindling och blomspindling som därefter kan tjäna som 
underlag för inventeringar. De potentiella förekomstarealerna (s.k. 
”hot-spots”) uppskattas med hjälp av skogliga data från ÖSI-inven-
teringar (SKS), marker inom miljöstödet, flygbildstolkningar samt 
övriga tillgängliga gis-skikt av lämpliga skogstyper. Utsöken bör göras 
i samtliga län (H, I och O) och i första hand inrikta sig på ek-has-
seldominerade skogar, mosaik- och skogsbeten samt lövängar och 
lövängsrester. Analys bör kompletteras med ett utsök av lokaler med 
förekomster av 15 eller flera av de utpekade följearterna till de i åt-
gärdsprogrammet behandlade arterna (se bilaga 4).

inventeringar
•	 Återbesök görs årligen på alla kända lokaler för djävulssopp Boletus 

satanas, blomspindling Cortinarius odoratus och sötdoftande spind-
ling C. suaveolens på Öland, Gotland och i Västergötland 2009-201�. 
Lokalerna besöks under lämplig svamptid varje höst (upp till tre till-
fällen från slutet av augusti till slutet av september) och antalet frukt-
kroppar och mycel uppskattas och koordinatsätts med en noggrann-
het av ± 10 m vilket tillåter effektiva återbesök.

•	 Kända värdträd med svampindivid knutna till sig bör om möjligt foto-
dokumenteras och få individuellt anpassad skötsel.

•	 En beskrivning av mycelens ståndort görs så detaljerat som möjligt 
för att bättre förstå arternas ekologiska behov.  Avståndet till de fem 
närmaste vedväxterna mäts upp och en översiktlig skiss görs över den 
närmaste omgivningen där ett mycel bildar centrum på en storcirkel 
med 10 meters diameter.

•	 Noteringar görs av övriga påträffade rödlistade svamparter på loka-
lerna. 

•	 Beskriv status, hävdsituation och skötselbehov med rekommendatio-
ner för åtgärder på alla lokaler med förekomster av arterna . Akuta 
skötselbehov, igenväxningsprocesser och röjningsbehov bör uppmärk-
sammas och åtgärdas senast år 2012.

•	 Tillgången på föryngring av potentiella värdträd uppskattas på varje 
lokal (god, måttlig, dålig) då detta utgör ett mått på möjligheterna till 
långsiktig överlevnad och nyetablering.

•	 Eftersök av arterna görs på potentiella lokaler framkomna efter analy-
sen av skogstyper och ”hot-spot”-lokaler (se föregående rubrik).

•	 Inventeringarna bör vara utförda och sammanställda i rapportform 
senast år 2012.

uppföljning av utförda skötselåtgärder 
•	 Årlig uppföljning (2009-201�) bör ske i de områden där åtgärder i ha-

bitatförstärkande syfte redan utförts (Åstad, Kvistorp, Halltorps hage 
och Horns kungsgård på Öland).
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•	 Årlig uppföljning 2009-201� bör även göras av populationen på en 
slutavverkad lokal för blomspindling (Åstad på Öland) för att utröna 
effekter och överlevnad.

•	 Lokaler som under programperioden blir föremål för olika typer av 
habitatförstärkande restaureringar och där någon av arterna finns el-
ler där potential för förekomst finns bör följas upp.

områdesskydd och skötsel
Åtgärdsprogrammet är vägledande för åtgärder i skyddade områden. I skyd-
dade områden måste de åtgärder som genomförs stämma överens med de sty-
rande dokumenten för området, t. ex. syfte, föreskrifter och skötselplan, som 
är framtagna för att främja områdets samlade bevarandevärden. I första hand 
bör åtgärder för arterna riktas mot skyddade områden där dessa åtgärder 
stämmer överens med områdenas syften och skötselplaner.

•	 Lokaler med förekomster av ÅGP-arterna eller >15 av dess följearter 
(se bilaga 4) och som saknar skydd ska ha en väl genomtänkt strategi 
för utformning och finansiering av skötseln. Dessa kan antingen utfor-
mas som naturvårdsavtal (SKS och Lst), miljöersättningar (Lst), bio-
topskyddsområden (SKS) eller genom bildande av naturreservat (Lst) 
och vara genomförda senast 2012.

•	 Lokaler som redan är skyddade i befintliga naturreservat (Lst) och/el-
ler via civilrättsliga naturvårdsavtal (SKS) och uppfyller samma kri-
terier som närmast ovan bör få sina skötselplaner genomgångna och 
eventuellt reviderade med avseende på de utpekade arternas långsik-
tiga förekomst. 

•	 Skötsel och djurhållning kan i de allra flesta fall finansieras via lands-
bygdsprogrammets miljöersättningsprogram. Åtagandeplaner upprät-
tade för marker med förekomst av någon av programmets arter bör 
ses över och eventuellt kompletteras senast 2009.

habitatrestaureringar
•	 Före 2012 bör redan kända lokaler där behov finns restaureras. 

Detta arbete görs i samråd med markägare/djurhållare och berör-
da läns- och skogsstyrelser. Alla insatser bör göras i områden där 
markägare/djurhållare ställer sig positiva till de skötselåtaganden 
som krävs i form av röjningar och betesdrift efter restaureringens 
genomförande. Vid avsaknad av intresse för fortlöpande skötsel-
insatser bör området lämnas orört alternativt utsättas för lättare 
luckhuggning för grövre ekar. Omfattande röjningsarbeten som 
inte åtföljs av betesgång bör i de flesta fall undvikas.

•	 Idag uppskattas det att det finns cirka 1 500 ha kalkrika ädellövmar-
ker som är i behov av restaurering till en uppskattad kostnaden av 
20 000 kr/ha (baserad på erfarenheter mellan 2000 och 2005). Det 
totala behovet uppgår därmed till �0 000 000 kr. Idag finns vissa 
möjligheter till finansiering av de praktiska åtgärderna framför allt 
via restaureringsstödet (”Utvald miljö” inom LBU) och till mindre del 



NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5950 • Åtgärdsprogram för svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker 2009–2013

��

via skötselanslagen av naturreservat och medel knutna till åtgärds-
programmen. Pengar finns alltså tillgängliga medan resurser till urval, 
uppsökande verksamhet, administration och planering tycks saknas. 
Hur situationen ska lösas är oklar men mycket angelägen för ett fram-
gångsrikt naturvårdsarbete och en handlingsplan skulle vara värdefull 
för det fortsatta arbetet.

skapande av lämpliga livsmiljöer utanför de skyddade områdena 
För att på lång sikt bedriva ett effektivt art- och habitatbevarande måste area-
len hävdade mosaikmarker med ädellövdominans på grunda, kalkrika jordar 
öka kraftigt. Andelen idag säkerställda områden är arealmässigt mycket små 
och otillräckliga. Huvuddelen av biotoperna som behöver restaureras utgörs 
av privatägd mark utan formellt områdesskydd.

På Öland finns genom samarbeten mellan Världsnaturfonden (WWF), 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägare ett antal redan genomförda 
skogs- och mosaikbetesrestaureringar (1999-2005) som berör befintliga eller 
potentiella lokaler för de utpekade arterna. Arbetet genomfördes med finan-
siell hjälp av det s.k. ”projektstödet för restaureringar” inom LBP. Dessa bör 
följas upp och utvärderas vad gäller hotade svampars förekomster och de 
praktiska och ekonomiska erfarenheterna användas vid kommande projekt. 
En preliminär utvärdering visar på kostnader varierande mellan 10.000-
20.000:-/ha (idag förmodligen något högre) beroende på utgångsläge och för-
utsättningar till ”budgetförstärkande” uttag av massaved och flismaterial. De 
utförda insatserna förmodas vara tillräckliga även för de inom detta åtgärds-
program behandlade arterna och kostnadsuppskattningarna därmed direkt 
överförbara till planering och budgetering av nya restaureringar av mosaikbe-
tesmarker.

Goda förutsättningar för en gynnsam utveckling finns bland annat i löv-
skogsområdena i Mittlandsskogen på mellersta Öland. Här finns ekologiska 
förutsättningar och djurhållande markägare med skogsmarker lämpliga för 
restaureringar till mosaikbetesmarker på imponerande arealer. Föreliggande 
åtgärdsprogram föreslår att habitatrestaureringar utförs med en kombinerad 
finansiering via ÅGP och restaureringsstödet inom ”Utvald miljö” (LBP) på 
åtminstone tre lokaler på Öland, en på Gotland och en i Västergötland.

Det är vidare mycket viktigt att de gotländska ädellövmarkerna får den 
kostnadskrävande lövängsskötselns framtid bättre tryggad och att igenvuxna 
lövängar som fortfarande hyser arterna eller har potential att göra så eventu-
ellt restaureras. En handlingsplan för hur detta arbete ska bedrivas bör utar-
betas av länsstyrelsen på Gotland.

En omfattande återgång till traditionell lövängsskötsel bedöms för närva-
rande inte möjlig, vare sig av praktiska eller ekonomiska skäl. För att uppnå 
de arealer som behövs för att säkra arterna och dess biotoper måste alter-
nativa skötselinsatser sökas. Som förstaval för kostnadseffektiv skötsel av 
lämpliga biotoper bör därför försök med röjningar, luckhuggningar och kom-
binationsbete av olika djurslag genomföras och utvärderas. Förhoppningsvis 
kan denna markanvändning användas på betydligt större arealer, vilket krävs 
för att klara behovet av levnadsmiljöer för arterna. Det största problemet med 
denna alternativa skötsel är att den delvis är oprövad och att betestryckets 
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intensitet bör variera inom och mellan år vilket kan vara försvårande för kon-
trollverksamheten inom miljöersättningssystemet. Genom en samsyn mellan 
åtagandeplanerna för betesmarken (obligatoriskt inom LBU) och arternas 
ekologiska krav borde detta dock inte utgöra något problem.
 
populationsförstärkande åtgärder
Inga försök med medveten utplantering av svampar har ännu skett, även om 
sådana på goda grunder antas ske vid flyttning av trädplantor mellan olika 
områden och länder. Det är dock mycket möjligt, åtminstone i teorin, att 
förflytta yngre träd som kan misstänkas ha mykorrhiza med svampar mellan 
olika lokaler. 

En metod vore att inokulera unga plantor av värdträdet med önskad art 
för senare utplantering. Fördelarna är att man kan använda genetiskt material 
av såväl mykorrhizavärd som svamp med känt ursprung . Metoderna är långt 
utvecklade för ekonomiskt intressanta arter (t.ex. tryfflar) men ännu inte an-
vända i övrigt eller i naturvårdssammanhang. 

För närvarande finns ingen anledning utföra dylika försök med de här be-
handlade arterna.

Allmänna rekommendationer till olika aktörer 

åtgärder som kan skada arterna
All fordonskörning i närheten av mycel i samband med skötselåtgärder bör 
undvikas vid dålig markbärighet (se foto). För kraftig och snabb utglesning av 
träd- och buskskikt kan medföra negativa konsekvenser på grund av chock-
artad exponering och uttorkning av växtmiljön.  Eventuella skötselåtgärder 
bör alltid ske i omgångar där habitaten öppnas upp i flera etapper vilket också 
leder till bättre planering och därmed slutresultat av restaureringarna.

Platserna för mycelen bör heller inte utsättas för alltför intensivt tramp 
av tunga köttraser under längre tider eftersom det ofta medför trampskador, 
särskilt under fuktiga perioder tidigt och sent på betessäsongen. Ingen konst-
gödsling eller långvarig stödutfodring som medför trampskador och över-
gödsling i närheten av värdträd eller andra känsliga delar av hägnen bör ske. 

Rationellt skogsbruk är inte förenligt med bevarande av de i åtgärdspro-
grammet utpekade arterna och bör inte ske på deras växtlokaler. En extensiv 
plockhuggning kan dock göras på de flesta lokaler och dessutom vara positivt 
då det vidmakthåller luckighet och eftersträvad trädslagsblandning med fram-
för allt ek och hassel. Det krävs dock specialkunskaper för att utföra dessa 
åtgärder rätt och områdena bör stämplas av expertis före åtgärd.
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Exempel på olämplig restaurering av mosaikartad ädellövmark. Körskador i närheten av trädröt-
terna medför att såväl trädrötter som mycel allvarligt skadats. Dessutom har åtgärden resulterat i en 
genomgående och omedelbar omvandling av en tämligen tät men heterogen ädellövdominerad skog 
till en öppen betesmark med enstaka träd och buskar. Röjningen bör ske i omgångar och luckvis 
för att befrämja mosaikstrukturer i stället för att i en enda insats omvandla biotopen från den ena 
extremen (igenvuxen lövskog) till den andra (öppen betesmark). Bilden visar en negativ konsekvens 
av miljöersättningsreglerna med höga krav på öppna grässvålar och lågt innehåll av träd och buskar. 
Öland: Horns kungsgård NR. maj 2001.  

hur olika aktörer kan gynna arten
Aktiva hembygdsföreningar på Gotland sköter redan idag några av djävuls-
soppens lokaler på traditionellt vis (Ohlsson 200�). Detta sker på ett före-
dömligt sätt och kan kanske stimulera till liknande aktiviteter på flera håll. 
På sikt kan man dock inte räkna med att ideella arbetsinsatser räcker för att 
säkerställa det antal lokaler som behövs för en gynnsam bevarandestatus för 
arterna och dess biotoper.

Luckhuggningar genomförda som begränsade veduttag, antingen inför 
återupptagning av skogsbeten eller som ersättning för utebliven hävd, är i de 
flesta fall helt nödvändigt för att bevara och återskapa en mosaikstruktur på 
lokalerna . Det är vid allt sådant arbete mycket viktigt att arbetet sker manu-
ellt eller med skonsamma maskiner och med stor eftertanke för att så långt 
som möjligt utföras på ett ”landskapshistoriskt” riktigt sätt. Luckstorleken 
bör variera men i slutna bestånd (t.ex. ek/hassel-dominerade skogstyper) 
ligga mellan 100 och 500 m2. Lucksystemen bör helst vara förbundna med 
varandra via smalare stråk för att göra dem lättare tillgängliga för betesdju-
ren. Luckhuggningar bör vidare karakteriseras av oregelbundenhet vad gäller 
såväl täthet som form och ta hänsyn till lokal variation och de tidigare struk-
turer som eventuellt framgår av äldre flygbilder och/eller nuvarande träd- 
och buskskikt. I ett första skede av en restaureringsfas av ett helt igenvuxet 
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skogsbete bör aldrig mer än 25 % av arealen öppnas. Större träd och poten-
tiella efterföljare till dessa (framför allt ekar av hagmarkskaraktär) lämnas i 
olika exponeringsgrader men företrädesvis centralt och/eller i nordkanten av 
luckorna. En annan generellt viktig faktor att ta hänsyn till vid planering av 
luckhuggning av mosaikmarker är att koncentrera åtgärderna till de torrare 
partierna, t. ex. låga höjdryggar. Det är nästan alltid just på dessa partier som 
åtgärdsprogrammets svamparter finns (egna obsar).

Målsättningen för all restaureringsverksamhet bör vara att upprätthålla ett 
mosaikartat betespåverkat landskap där såväl öppna naturbetesmarker (kalk-
torrängar, kalkfuktängar, kärr etc.) som bryn- och hassel/ek-rika skogsmiljöer 
bildar ett variationsrikt landskap, där många hotade och sällsynta arter har 
förutsättning att långsiktigt kunna finnas kvar.

Finansieringshjälp för åtgärder
För att genomföra många av förslagen i åtgärdsprogrammet såsom skogsbete, 
restaureringar, extensiva röjningar, etc. behöver arbetet integreras med de 
ersättningssystem som finns inom landsbygdsprogrammet (LBU). För smärre 
skötselingrepp, t.ex. röjningar kring äldre ekar i nyckelbiotoper kan engångs-
ersättningar från Skogsstyrelsen användas (NOKÅS).

För att ett mer omfattande och samlat grepp av skydd och skötsel av kalk-
rika ädellövmarker ska kunna ske inom större områden, t.ex. Mittlandsområ-
det på Öland eller lövängsmiljöerna på Gotland, bör man överväga ett projekt 
som finansieras via Life/EU.

utsättning av arter i naturen för återintroduktion,  
populationsförstärkning eller omflyttning
Den som vill sätta ut hotade växt- eller djurarter som är fridlysta enligt 4-9 
§§ artskyddsförordningen eller 5 § fiskeförordningen, eller som är fredade 
enligt � § jaktlagen, samt införskaffa grundmaterial för uppfödning och 
uppdrivning inklusive förvaring och transport, måste se till att skaffa erfor-
derliga tillstånd. Länsstyrelsen får enligt 14-15 §§ artskyddsförordningen i 
det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4-9 §§ som avser länet eller del 
av länet. Länsstyrelsen får också enligt 1� § fiskeförordningen ge tillstånd till 
utsättning av fisk, vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur. För 
fångst och utsättning av däggdjur och fåglar krävs tillstånd av Naturvårdsver-
ket. När det gäller förvaring och transport av levande exemplar av växt- och 
djurarter som i bilaga 1 till artskyddsförordningen har markerats med N eller 
n, måste undantag från förbudet i 2� § sökas hos Jordbruksverket. 

Samråd enligt 12 kap. � § miljöbalken kan vara ett första steg att ta för 
den som planerar åtgärder som innebär utsättning av växt- eller djurarter i 
naturen. 

myndigheterna kan ge information om gällande lagstiftning
Den fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare som brukar mark eller vat-
ten där hotade arter och deras livsmiljö finns bör vara uppmärksam på hur 
området brukas. En brukare som sätter sig in i naturvärdenas behov av sköt-
sel eller frånvaro av ingrepp och visar hänsyn i sitt brukande är oftast en god 
garant för att arterna ska kunna bibehållas i området. 
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Oavsett verksamhetsutövarens kunskap och intresse för att bibehålla na-
turvärdena kan det finnas krav på verksamhetsutövaren enligt gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter. Vilken myndighet som i så fall ska kontaktas 
avgörs av vilken myndighet som har tillsyn över den verksamhet eller åtgärd 
det gäller. Länsstyrelsen är den myndighet som oftast är tillsynsmyndighet. 
För verksamhet som omfattas av skogsvårdslagen är skogsvårdsstyrelsen till-
synsmyndighet. Det går alltid att kontakta länsstyrelsen för att få besked om 
vilken myndighet som är ansvarig. 

Tillsynsmyndigheterna kan ge upplysningar om vilka regelverk som gäller 
i det aktuella fallet. Det kan finnas krav på tillstånds-, anmälningsplikt eller 
samråd. Den berörda myndigheten kan ge information om vad en anmälan 
eller ansökan bör innehålla och i hur god tid den bör lämnas in innan verk-
samheten planeras sättas igång. 
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Konsekvenser

Konsekvensbeskrivning

åtgärdsprogrammets effekter på andra hotade arter
De i detta åtgärdsprogram behandlade lokalerna för arterna djävulssopp, 
blomspindling och sötdoftande spindling hyser en i det närmaste komplett 
uppsättning följearter även av övriga (svamp)arter som i Sverige är beroende 
av snarlika miljöer (bilaga 4). Ett effektivt och framgångsrikt naturvårdsar-
bete på lokalerna innebär följaktligen att ett mer eller mindre ”komplett eko-
system” med samtliga ingående delar får bättre förutsättningar till långsiktig 
överlevnad i landet.

En översiktlig analys gjord på dessa följearters preferenser för hur ljus-
exponerat de växer på fem öländska lokaler utifrån egna fälterfarenheter 
presenteras i bilaga 4. På de fem lokalerna är inte mindre än 142 rödlistade 
svamparter som på olika sätt är knutna till kalkrika ädellövmarker funna. En 
bedömning av hur de växer på lokalerna (från sluten skog, via brynmiljöer till 
mer eller mindre solexponerat) gjordes för samtliga arter. Vissa arter förekom-
mer i flera klasser medan andra är mer specifikt inskränkta till en expone-
ringsgrad.

Analysen visar att av de totalt 142 rödlistade svamparterna som finns på 
de fem lokalerna växer 111 (�9 exklusivt i denna klass) i mera slutna delar 
av biotopen medan 91 (12 exklusiva) föredrar brynmiljöer (mosaiker, närhet 
av skogsbryn såväl inåt som utåt) och �� (12 exklusiva) föredrar mera öppna 
habitat, t.ex. solitärträd eller mer eller mindre öppna kalkgräsmarker.

Undersökningen visar alltså att biotopen är komplex och att man behöver 
arbeta med tanke på samtliga ingående delmiljöer för ett uppnå ett fram-
gångsrikt naturvårdsarbete på lokalerna. Det behövs därför ett långsiktigt 
mosaiktänkande som genomsyrar allt arbete med restaurering och löpande 
skötsel av lokalerna. Olika aspekter av ljusexponering, fuktighet, täthet av 
träd- och buskskikt, framtida förekomster av lämpliga mykorrhizavärdar, 
störningsdynamik i form av röjningar och bete etc. måste hela tiden styra de 
skötselåtgärder som genomförs. 

Åtgärdsprogrammet har en betoning på svampar men i samma miljö finns 
lång rad rödlistade arter bland t.ex. dyngbaggar, fjärilar, vedskalbaggar och 
lavar, som också gynnas av programmets åtgärder.

Konsekvenser för övriga svamparter på några enskilda lokaler
ÖLAND: LÅNGLÖT, ÅSTAD (1� HA)
Åtgärdsprogrammet har effekter på en lång rad andra hotade arter och mil-
jöer. En analys av en av de öländska växtplatserna för djävulssopp (Boletus 
satanas) visar att hela 45 rödlistade svamparter finns inom området (Bilaga 
4). Om åtgärdsprogrammets rekommendationer för hur man bör sköta områ-
det följs kommer en lång rad hotade och sällsynta svampar erhålla goda förut-
sättningar för gynnsam bevarandestatus.
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En mer ingående analys visar att av de 45 arterna föredrar �5 skuggiga till 
halvöppna ek/hasselrika miljöer på kalkberggrund medan 10 föredrar mera 
öppna förhållande, företrädesvis örtrik grässvål i naturbetesmark.

ÖLAND: HÖGSRUM, NATURRESERVATET HALLTORPS HAGE
Växtplats för blomspindling (Cortinarius odoratus). På lokalen är inte mindre 
än 102 rödlistade svamparter kända vilket i sig innebär att Halltorp utgör den 
rikaste lokalen i Sverige för hotade svampar. Ekhagen utgör en relikt av ett 
vidsträckt område med mycket gamla, grova ekar omgivna av rika blandade 
ädellövskogar med stor inblandning av bl.a. hassel, lind, ask och alm. Här 
finns även vidsträckta områden med avenbokskog, som brett ut sig på bekost-
nad av de gammelekdominerade delar som höggs ner i början av 1900-talet. 
Inom reservatet förekommer blomspindlingen på flera platser. I de flesta fall 
i närheten av avenbok, ek eller hassel vilket här torde vara dess mykorrhiza-
partners. Inom det närmaste 100-talet m2 från de aktiva mycelen växer även 
en lång rad andra hotade svamparter. Habitatvalen för dessa varierar mycket 
men visar i många fall preferens för mera slutna skogsmiljöer (bilaga 4).

HORNS KUNGSGÅRDS NATURRESERVAT
En av Sveriges tre kända växtplatser för sötdoftande spindling (Cortinarius 
suaveolens). Arten finns inom två begränsade delar av reservatet. Dels en löv-
äng som via långtgående restaureringar de senaste åren alltmer fått struktur 
av en öppen äng med spridda lövträd (arten har inte setts sedan 1999, före de 
sista restaureringsperioderna). Man bör här i fortsättningen gå betydligt för-
siktigare fram vid avverkning av träd och buskar, framför allt ek och hassel. 

Den andra växtplatsen utgörs av ett mosaikartat skogsbete dominerat av 
ek, ask och hassel (se foto). Området är relativt slutet men träden är i olika åld-
rar och relativt lågvuxna vilket gör att grässvålen bitvis är välutvecklad. Vissa 
restaureringar och försiktiga luckhuggningar har inletts. Viktigt här är dock att 
strukturen av betad skog inte förändras till förmån för öppen, trädbevuxen betes-
mark, vilket skulle ha en mycket negativ påverkan för svampfloran. I spindlingens 
absoluta närhet växer en lång rad andra hotade svampar även om området är 
betydligt sämre undersökt än övriga. Bland dessa märks organismer knutna 
till såväl öppna marker som till skogsbryn och mera sluten skog (bilaga 4).

åtgärdsprogrammets effekter på olika naturtyper
Om programmets mosaiktänkande får genomslag kommer en lång rad andra 
naturtyper att gynnas (se även lokalbeskrivningarna ovan). För att långsiktigt 
hysa goda populationer av de här utpekade arterna krävs i många fall stör-
ningar i form av småskaliga röjningar (vedplock) och/eller slåtter och bete. Då 
majoriteten av lokalerna även innehåller kalkrika naturbetesmarker av olika 
slag gynnas samtidigt dessa. Som exempel kan nämnas att en av lokalerna för 
djävulssopp (Boletus satanas) i Mittlandet på Öland hyser inom samma betes-
hägn ett flertal naturtyper listade i EU:s N2000-nätverk: välhävdade kalkgräs-
marker (N2000-habitat �210), alvarhed med ölandssolvända (�2�0) och rik-
kärr med rikedom av t.ex. axag och orkideér (72�0) samt, inte minst viktiga, 
alla övergångar dem emellan. De gotländska lokalerna för djävulssopp faller 
till stor del inom ”Lövängar av fennoskadisk typ” (�5�0).
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intressekonflikter i övrigt 
Att bedriva rationellt skogsbruk och/eller energiskogsproduktion går inte att 
förena med bevarande av åtgärdsprogrammets arter eller deras följearter på 
samma lokaler. Under främst början av 1990-talet avverkades många poten-
tiella mosaiklokaler (främst hässlen och ekrika hasselskogar) i det öländska 
mittlandsområdet, beroende på en hög prisnivå och ökat intresse från skogs-
entreprenörer. Detta ledde till att omfattande reservatsplaner för området 
inleddes. Vid en framtida ökad prisnivå för lövtimmer och flisprodukter kom-
mer det ekonomiskt betingade trycket på privatägda marker åter att öka.

För hårt utförda röjningar/gallringar som en anpassning till miljöersätt-
ningsregler kan i en del fall vara ödesdigert för många svamparter och kan 
redan ha fördärvat potentiella lokaler. Av tradition har grässvålskraven för 
hävdade ängs- och hagmarker såväl som för andra mosaikmiljöer med hög 
andel ädellöv inom Landsbygdsprogrammet tidigare varit hög. Detta har 
inneburit att många av de för svampar värdefullaste mosaikbetesmarkerna 
fallit ur systemet och inte erhållit ersättningar utan långt gående avverkningar 
av träd och buskskikt. Det har då ofta blivit enklare för markägare/djurhål-
lare att ”röja för mycket hellre än för lite” och i vissa fall belönats genom att 
betesmarken efter slutavverkning hamnat i den högre ersättningsnivån. Detta 
på bekostnad av en hög och ofta unik mångfald knutna till ädellöv- och bryn-
miljöer.

Intressekonflikter mellan natur- och kulturmiljövård vad avser intensitet 
och utformning av röjningar och bete i fornlämningsrika områden kan ibland 
förekomma. Likaså ibland mellan intressenter för olika organismgrupper, 
t.ex. fjärilsentomologer kontra kärlväxtbotanister, där motsatta åsikter om 
hävdintensitet förekommer.

Vissa ädellövsdominerade naturreservats skötselplaner är av praktiska skäl 
inte anpassade till att skötas som mosaikmarker utan är på mer eller mindre 
goda grunder överlämnade till ”fri utveckling”. 

Förslag till hur intressekonflikterna kan minimeras 
Bästa sättet att minimera intressekonflikterna för mosaikartade kalkrika 
ädellövskogar är en fortsatt, helst förstärkt möjlighet till alternativa inkomst-
möjligheter via miljöersättningarna för markägare med marker som är eller 
har varit fodermarker. Det bästa alternativet är att erkänna det extra arbete 
som följer på djurhållning och skötselåtagande i ädellövrika mosaikmarker. 
Ersättningsnivåerna inom landsbygdsprogrammet bör även fortsättningsvis 
så rättvist som möjligt reflektera den faktiska arbetsinsats som råder för olika 
typer av fodermarker.

Kraven inom miljöersättningen omarbetas regelbundet och idag är möjligheterna att 
ta regional hänsyn till ”särskilda värden” ganska stora. I en för varje skifte särskilt skri-
ven åtagandeplan beskriver länsstyrelsen hur marken ska se ut och hur den ska skötas 
och där hänsyn kan tas till förekomster av mycket ovanliga arter såsom djävulssopp och 
andra arter med särskilda miljökrav. De nya villkoren för antalet tillåtna träd på marker 
med gårdsstöd kommer att få mycket allvarliga konsekvenser för programmets arter om 
de leder till omfattande röjningar i arternas miljöer.

Den intressekonflikt som finns mellan olika särintressen, dels inom na-
turvården och mellan naturvård och kulturmiljövård kan hanteras genom 
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ett ökat samarbete. Avgörande är också samsyn vad gäller långsiktighet i åt-
gärder, dynamik/konstans och landskapsperspektiv. Samtliga konflikter kan 
förmodligen undvikas genom en gemensam och långsiktig målbild av mosaik-
miljöerna i stället för en fokusering kring en viss tidpunkt eller enskild epok i 
markernas historia.

Naturreservat som hyser eller har potential att hysa mosaikmiljöer bör ut-
redas vad gäller skötselplan och eventuella möjligheter till restaureringar och 
andra former av skötsel.

direkt samordning med åtgärder i andra åtgärdsprogram 
Möjligheter till samordning av åtgärder är mycket stora med åtgärdsprogram-
met för slöjröksvamp och tämligen stora vad gäller programmen för t.ex. 
Väddnätfjäril, Dynglevande skalbaggar, Svartfläckig blåvinge, Långbensgro-
da, Större vattensalamander, Insekter på stäppartad torräng och Vildbin på 
ängsmark.
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Bilaga 1 Föreslagna åtgärder

åtgärd län lokal Aktör Finansiär Kostnad prio genomförs Kommentar

Analys av arealer

Gis-analys av arealer med 
känd förekomst av djävuls-
sopp, sötdoftande spindling 
och blomspindling H, I, O

Samtliga 
lokaler Lst NV via ÅGP-medel 10 000 1 2009

Gis-analys för att erhålla 
uppskattning av potentiella 
förekomster. H, I, O

Lst, 
SKS NV via ÅGP-medel 20 000 1 2009

Nationellt utsök av lokaler 
med många följearter alla

Artdata-
banken, 
Lst NV via ÅGP-medel 10 000 1 2009 

Delsumma arealanalyser 50 000

inventeringar

Återbesök på alla kända 
lokaler; koordinatsättning 
av mycel; utföra ekologiska 
beskrivningar samt uppskatta 
och beskriva eventuella 
åtgärdsbehov H, I, O

Samtliga 
lokaler Lst NV via ÅGP-medel 100 000 1 2009-2013

I kostnaden 
inkluderas inte 
de lokaler som 
omfattas av 
”Uppföljning 
av åtgärder” (se 
nedan)

Översiktliga inventeringar av 
lokaler framkomna efter GIS-
analys av potentiella lokaler 
(se ovan) alla

Fastställs 
efter förstu-
dien Lst NV via ÅGP-medel 40 000 2 2009-2013

Delsumma inventeringar 140 000

Uppföljning av åtgärder

Uppföljning av  arternas 
förekomst och populations-
utvecklingen i områden 
som redan restaurerats (fyra 
lokaler) H

Åstad, 
Kvistorp, 
Halltorps 
hage, Horns 
kungsgård Lst NV via ÅGP-medel 80 000 1 2009-2013

Uppföljning av utvecklingen 
på slutavverkad lokal för 
Cortinarius odoratus H Åstad N. Lst NV via ÅGP-medel 15 000 1 2009-2013

Uppföljning av lokaler som 
restaureras under perioden H, I, O Lst NV via ÅGP-medel 50 000 2 >2009

kostnad bygger 
på två restaure-
ringar/år

Delsumma uppföljning av 
åtgärder 145 000

områdesskydd

Lokaler med förekomster 
av ÅGP-arterna eller > 15 
följearter erhåller formell 
skyddsstatus (naturvårdsav-
tal, miljöstödsersättningar, 
biotopskydd eller reservats-
bildning) H, I, O

Lst, 
SKS  Lst/NV-skydd, SKS 0 1 2009-2013
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åtgärd län lokal Aktör Finansiär Kostnad prio genomförs Kommentar

Genomgång inför ev revide-
ring av befintliga skötselpla-
ner för naturreservat (Lst) H, I, O Lst NV (vårdanslaget) 0 2 2009-2013

skapande av lämpliga 
livsmiljöer – habitatrestau-

reringar

Habitatrestaureringar. H, I, O

Öland: 
Björkerum, 
Högtomta 
& Vedby. 
Gotland: 
Lina myr 
Västergöt-
land: Mun-
kängarna

Lst, 
SKS

Lst/NV (skötse-
lanslag reservat, 
ÅGP-medel), SKS 
(NOKÅS), Lst via 
restaureringsstöd 
för betesmarker 
(LBU) 500.000 1 2009-2013

Kalkylen byg-
ger på 150 ha 
restaurering  
(20 000:-
/ha) där urval, 
planering, 
administration, 
hägn och 10% 
egenavgift 
finansieras via 
NV-ÅGP

Betesmarksrestaureringar 
inom ”Utvald miljö” (LBU) H, I, O Lst

Lantbruksenhetern 
i samarbete med 
ÅGP 0 1 2009-2013

Information

En ”Handledning” med 
skötselrekommendationer 
för kalkrika, ädellövbärande 
mosaikmarker tas fram. Sam-
tidigt tas även ett enklare 
informationsblad fram för 
arterna och deras habitat. H Lst H NV-ÅGP 40.000 1 2010

Information om växtplatserna 
till markägare och djurhållare H, I, O

Samtliga 
lokaler lst lst 1 2009

Exkursion med representan-
ter för SKS, Jordbruksverket 
samt miljöstödshandläggare/
kontrollanter (Lst) på aktuella 
lokaler för samsyn. H, I, O Urval

Lst, 
SKS Lst, SKS 1 2009

total kostnad  
Nv-ågp 2009-2013 875 000
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Bilaga 2

Tabell över kända lokaler/lokalområden till och med 200� för utpekade arter 
i kalkrika ädellövmarker.

Art län Kommun Församling lokal status N2000 Areal  
(ha)

år biotop mykor-
rhizaträd

notering

Boletus satanas I Gotland Boge Laxare änge oskyddad 6530 4 1955-
2003

löväng Cort. terpsicho-
res, C. rufooli-
vaceus m.fl.

Boletus satanas I Gotland Fårö Dämba, 
Werkelins Änge 
intill avloppet 
från träsket

oskyddad 2 1972-
1999

löväng som 
blivit betes-
mark

Lokalen verkar ej 
med i ”Gotlands 
lövmarker”.

Boletus satanas I Gotland Hörsne Lina myr, vid 
en av pråm-
dammarna 
intill myrens 
V-kant

oskyddad 1972-
2005

igenvuxen 
löväng, 
ingen hävd 
med ek.

Lokalen verkar 
ej med i ”Got-
lands lövmar-
ker”.

Boletus satanas I Gotland Hörsne Smiss (=Hör-
sne prästäng 
NR.)

NR 6530 7 1967-
1972

löväng Även Lycoper-
don mammifor-
mes primärlokal 
i Sv.

Boletus satanas I Gotland Vallstena Alvena linda-
räng + Alvne 
änge

NR 6530 6 1963-
2003

löväng ek

Boletus satanas I Gotland Fide Fide prästänge oskyddad 6530 2 2005 löväng även Cortina-
rius suaveolens

Boletus satanas I Gotland Etelhem Kyrkänget oskyddad 12,6 2006 änge ek

Boletus satanas H Borg-
holm

Gärdslösa Högtomta, 900 
m VSV. om väg-
kröken i byn.

oskyddad 2001-
2005

hässle med 
ek

ek

Boletus satanas H Borg-
holm

Högsrum Vedby, 1.100 
m OSO. byn, 
nära gränsen 
mot Amunds-
mosse.

oskyddad 1999 ekdomi-
nerad, 
högstam-
mig ädell-
övskog med 
sparsam 
hassel. 

ek ej betad

Boletus satanas H Borg-
holm

Långlöt Björkerum, 
500 m NV. om 
byn, Ö-kanten 
av Björkerums-
mossen.

oskyddad 1999 hässle med 
ek

ej betad

Boletus satanas H Borg-
holm

Långlöt Ismantorp, 
strax SÖ. om 
Kritmossen.

oskyddad 1996-
1999

hässle med 
ek

ek

Boletus satanas H Borg-
holm

Långlöt Ismantorps 
borg, området 
kring själva 
borgen.

oskyddad 1999 hagmark 
med ek

ek
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Art län Kommun Församling lokal status N2000 Areal  
(ha)

år biotop mykor-
rhizaträd

notering

Boletus satanas I Gotland Boge Laxare änge oskyddad 6530 4 1955-
2003

löväng Cort. terpsicho-
res, C. rufooli-
vaceus m.fl.

Boletus satanas I Gotland Fårö Dämba, 
Werkelins Änge 
intill avloppet 
från träsket

oskyddad 2 1972-
1999

löväng som 
blivit betes-
mark

Lokalen verkar ej 
med i ”Gotlands 
lövmarker”.

Boletus satanas I Gotland Hörsne Lina myr, vid 
en av pråm-
dammarna 
intill myrens 
V-kant

oskyddad 1972-
2005

igenvuxen 
löväng, 
ingen hävd 
med ek.

Lokalen verkar 
ej med i ”Got-
lands lövmar-
ker”.

Boletus satanas I Gotland Hörsne Smiss (=Hör-
sne prästäng 
NR.)

NR 6530 7 1967-
1972

löväng Även Lycoper-
don mammifor-
mes primärlokal 
i Sv.

Boletus satanas I Gotland Vallstena Alvena linda-
räng + Alvne 
änge

NR 6530 6 1963-
2003

löväng ek

Boletus satanas I Gotland Fide Fide prästänge oskyddad 6530 2 2005 löväng även Cortina-
rius suaveolens

Boletus satanas I Gotland Etelhem Kyrkänget oskyddad 12,6 2006 änge ek

Boletus satanas H Borg-
holm

Gärdslösa Högtomta, 900 
m VSV. om väg-
kröken i byn.

oskyddad 2001-
2005

hässle med 
ek

ek

Boletus satanas H Borg-
holm

Högsrum Vedby, 1.100 
m OSO. byn, 
nära gränsen 
mot Amunds-
mosse.

oskyddad 1999 ekdomi-
nerad, 
högstam-
mig ädell-
övskog med 
sparsam 
hassel. 

ek ej betad

Boletus satanas H Borg-
holm

Långlöt Björkerum, 
500 m NV. om 
byn, Ö-kanten 
av Björkerums-
mossen.

oskyddad 1999 hässle med 
ek

ej betad

Boletus satanas H Borg-
holm

Långlöt Ismantorp, 
strax SÖ. om 
Kritmossen.

oskyddad 1996-
1999

hässle med 
ek

ek

Boletus satanas H Borg-
holm

Långlöt Ismantorps 
borg, området 
kring själva 
borgen.

oskyddad 1999 hagmark 
med ek

ek

Art län Kommun Församling lokal status N2000 Areal  
(ha)

år biotop mykor-
rhizaträd

notering

Boletus satanas H Borg-
holm

Långlöt Kvistorp, 500 
m SSV. om byn 
nära kanten till 
Amundsmosse.

oskyddad 1999 hässle med 
ek

Boletus satanas H Borg-
holm

Långlöt Åstad, 
Amundsmos-
ses SO-kant, 
NNO. om 
Vitkärret.

biotop-
skydd

5 1995-
2005

betat 
hässle med 
ek

ek och 
?hassel

Cortinarius 
odoratus

H Borg-
holm

Högsrum Halltorps Hage 
NR

NR 1950-
2001

Ädellövskog 
med ek, 
lind, aven-
bok, hassel 
m.m.

avenbok, 
ek eller 
hassel

Cortinarius 
odoratus

H Borg-
holm

Högsrum Rönnerums 
naturreservat, 
S. om Odens 
flisor, ca. 500 
m ONO. om 
Lundstorp.

NR 1998 Avenbok-
skog

avenbok

Cortinarius 
odoratus

H Borg-
holm

Långlöt Himmelsberga, 
500 m SV. om 
”Västergår-
den”.

oskyddad 2002 Under 
hassel i 
gles betad 
biotopmo-
saik med 
hassel, ek 
etc.

hassel

Cortinarius 
odoratus

H Borg-
holm

Långlöt Åstad, 500 m 
NNV. byn, mel-
lan bygränsen 
och järnvägs-
vallen.

oskyddad 1998 Under rege-
nererande 
hassel på 
ca. 10-årigt 
hygge med 
blandad 
ädellövskog 
och rikl. 
hassel.

hassel Cort. terp-
sichores, C. 
rufoolivaceus 
m.fl.

Cortinarius 
odoratus

H Borg-
holm

Räpplinge Borga hage 
naturreservat

NR 1998-
2001

Ek-/hassel-
skog

Cortinarius 
odoratus

O Götene Medel-
plana

Munkängarna, 
Kinnekulle

NR 9020 26 2001 Tät ädell-
övskog med 
alm, ask, 
ek, hassel, 
bok m.m.

Cortinarius 
suaveolens

I Gotland Fide Fide prästänge oskyddad 6530 14 2001 löväng med 
ek och 
hassel

även Boletus 
satanas

Cortinarius 
suaveolens

I Gotland Hall Medebys oskyddad 2001 torrt hässle 
med gamla 
hasselbus-
kar

fårbetat

Cortinarius 
suaveolens

H Borg-
holm

Högby (Öl) Horns kungs-
gård, Skogs-
gärdet NO. 
Gåsekärr.

NR 1998 löväng

Cortinarius 
suaveolens

H Borg-
holm

Högby (Öl) Horns kungs-
gårds naturre-
servat, 400 m 
V. om Kloster-
holmen.

NR 2001 betad ek/
hasselskog
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Bilaga 3. Beskrivning av  
kända svenska lokaler för  
åtgärdsprogrammets arter

djävulssopp Boletus satanas

ÖLAND; Långlöt socken, Åstad
Status: delar av lokalen (5 ha) biotopskyddad.
Hävd: pågående

Ett lågproduktivt, fortfarande betat mosaikartat område i anslutning till en 
stor agmyr. Lokalen är extremt variationsrik, bonitetsmässigt närmast impe-
dimentartad och intas av mer eller mindre träd- och buskbevuxna, kalkrika 
torrängar. Stora partier är mer eller mindre slutna hasseldominerade lågsko-
gar (hässlen) med inslag av ek. Mellan de slutna och öppna partierna finns en 
övergångsvegetation bestående av mer eller mindre luckig enbuskmark med 
spridd hassel och enstaka halvgrov ek medan välutvecklad gräs- och örtvege-
tation finns mellan träden och buskarna.

Lokalen uppmärksammades vid naturvärdesbedömningar av Mittlandets 
skogstyper som utfördes i WWF:s regi på 1990-talet (Råberg m.fl. 199�) då 
man för första gången använde även svampar som indikatorer för värdefulla 
skogsområden. Insikten att de enstaka fortfarande betade mosaikområdena 
på Mittlandets kalkrika utmarker hyste en unik svampflora fick här sitt defini-
tiva genomslag, då det vid inventeringar visade sig att inte mindre än 45 röd-
listade svampar kunde återfinnas på en relativt blygsam areal av ca 15 hektar 
(bilaga 4, se även Brandrud m.fl. 199�). För djävulssopp är lokalen kanske 
den rikaste i Norden med ett 10-tal mycel och upp till ett 50-tal fruktkroppar 
funna vid översiktliga inventeringar.

Delar av lokalen har sedermera biotopskyddats och ett naturvårdsavtal 
med markägarna skrivits. Hävden var i upphörande då markerna inte fick 
någon form av miljöersättning, men har fortsatt på sparlåga vilket dock ännu 
inte resulterat i några negativa förändringar. År 2005 restaurerades delar av 
hägnet för att uppfylla kraven i miljöstödets skogsbetesersättning. Detta ar-
bete har direkt berört många av mycelen för bl.a. djävulssopp och effekterna 
på denna samt övriga rödlistade arter bör följas upp de kommande åren. 
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ÖLAND; Långlöt socken, Kvistorp
Status: delar av lokalen (5 ha) biotopskyddad.
Hävd: upphörd-svag betesgång men restaureringar för återupptagning av 
skogsbete genomfördes 2004-200�.

Lokalen ansluter till föregående och har samma markförhållanden men tillhör 
en annan by och har delvis annorlunda markanvändningshistoria. Området 
har varit under igenväxning sedan betets definitiva upphörande för ca 40 år 
sedan och består nu av mer eller mindre sluten blandskog som domineras av 
hässlen med inslag av skogsek. I hässlet finns brynpartier som ansluter till 
våtmarker, smärre barrträdspartier, snårbestånd av taggbuskar, björkbestånd 
i första generationen, etc. Djävulssopp växer med några få mycel i anslutning 
till grövre ekar i torra lägen i hässlet.

De delar av området som direkt ansluter till föregående lokal genomgick 
nyligen en restaurering för återupptagande av betesgång. Restaureringsplanen 
upprättades med utgångspunkt från bl.a. kända och förmodade förekomster 
av hotade svampar. Resultatet de kommande åren bör följas upp och bli väg-
ledande för eventuella kommande insatser i liknande områden.

ÖLAND; Långlöt socken, Kritmossen
Status: oskyddad
Hävd: pågående, väl avvägd betesgång som dock till stor del ligger utanför 
miljöersättningssystemet.

Mosaikartat beteshägn med bl.a. partier av ek/hassel i anslutning till vid-
sträckta kalkfuktängar och kärr. Djävulssopp växer här i ett betat hässle med 
överståndare av grova hagmarksekar, björk etc. nära öppen våtmark. Artens 
mycel finns nära en glänta mitt emellan två grova hagmarksekar invuxna 
bland hasselbuskar. Lokalen är bristfälligt känd och behöver inventeras mera 
ingående. Möjligheterna till utökade arealer inom miljöersättningarna liksom 
eventuellt naturvårdsavtal (SKS) bör också undersökas.
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ÖLAND; Långlöt socken, Ismantorps borg
Status: oskyddad
Hävd: vissa delar med pågående, väl avvägd betesgång. Andra delar ohävdade.

Ekhagmark kring Ismantorps fornborg på det öländska Mittlandet. Kring flera av skogsekarna runt 
borgen växer djävulssopp Boletus satanas. Området är röjt och betas av får sedan många år för att 
hålla landskapet öppet kring den gamla fornborgen. Fornborgens omgivningar utgör brynmiljöer mot 
mera slutna skogstyper och det är här de flesta av områdets många övriga sällsynta och rödlistade 
svampar växer. 

Lokalen består av en av kulturmiljövårdsskäl öppnad betesmark runt Isman-
torps fornborg, centralt belägen i Mittlandsskogen. Djävulssopp växer här 
med några mycel under ek i fårbetad, öppen hagmarksliknande miljö med 
glest trädskikt av ek, alm, björk, etc. samt partier med hassel. I de öppna, 
kalkrika, torra-fuktiga grässvålarna växer en lång rad naturbetesmarksarter 
(Entoloma spp., Hygrocybe spp. etc., se bilaga 4). Runt beteshägnet, som 
är den mest öppna lokalen för djävulssopp på Öland, finns även mer slutna, 
ohävdade hasseldominerade bestånd där en lång rad andra rödlistade och ho-
tade arter tillkommer.

För att områdets totala mångfald samt förutsättningarna för djävulssopp 
ska garanteras är det befogat med en fortsatt betesgång inom det nuvarande 
hägnet, men med en långsiktig plan för föryngring av skogsek och hassel. 
Några av ekarna tycks attackerade av ”ekdöden” vilket riskerar leda till 
lokalt utdöende för en lång rad svampar, däribland djävulssopp. I de om-
kringliggande partierna av hässlen tillkommer en lång rad hotade arter. Dessa 
innefattar de som kräver mera slutna skogsmiljöer (t.ex. violfingersvamp Ra-
mariopsis pulchella) och sådana som föredrar varma krattskogar (Cortinarius 
prasinocyaneus m.fl.) men även arter i brynmiljöer. Dessa skogsbestånd bör 
undantas från rationella, skogliga åtgärder och före eventuella restaurerings-
åtgärder för skogsbete bör området inventeras mycket noga och stora delar 
eventuellt lämnas opåverkade.
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ÖLAND; Långlöt socken, Björkerumsmossen
Status: oskyddad
Hävd: ohävdat.

Lokalen består av en torr sluttning ner mot mossen med äldre ekar och hassel. 
Djävulssoppen är funnen vid ett tillfälle och är därefter inte återfunnen. Växt-
platsen utgörs av ett komplex av ohävdade hässlen med ingående ekar, varav 
en del grövre, och olika typer av våtmarker. 

Lokalen ligger mellan den hävdade Kritmossen och den ohävdade Björk-
mossen och utgör ett exempel på såväl nära anslutning till våtmarker och det 
typiska öländska habitatet med anknytning till hagmarksekar på smärre tor-
rängsryggar i hässlen.

ÖLAND; Gärdslösa socken, Högtomta
Status: oskyddad. Omkringliggande marker dock skyddade genom biotop-
skydd.
Hävd: ingen betesgång.

Lokalen ligger även den i nära anslutning till Amunds mosse och består av ett 
sedan länge ohävdat mosaikområde med många smärre våtmarker omgivna 
av torryggar med lågskogar med hässlen och ek. Friskare partier har ett högt 
björkinslag och inom lokalen finns även en del små, äldre barrplanteringar, 
busksnår, askdominerade partier m.m. Flera avverkningar har påverkat 
området. Djävulssopp växer med några få mycel dels i anslutning till äldre 
hagmarksekar nära bryn mot öppen kalkfuktäng, dels i mera sluten ek/hassel/
björk-dominerad skog på låg grusås i hässle.

ÖLAND; Högsrum socken, Vedby
Status: oskyddad men närliggande finns några biotopskyddade områden.
Hävd: ingen betesgång.

Lokalen är bristfälligt känd. Djävulssopp är funnen vid ett tillfälle under ek i 
tämligen högstammig ekdominerad, blandad ädellövskog med inslag av av-
enbok, ask och hassel. Området ansluter liksom flera av de ovanstående till 
Amunds mosse och har inte hävdats på mycket länge.

Lokalen avviker för öländska förhållanden genom att vara tidigare inä-
gomark och till skillnad från övriga öländska lokaler torde den under någon 
epok ha fungerat som trädbärande slåttermark.

GOTLAND; Boge socken, Laxare änge
Status: oskyddad
Hävd: lövängsskötsel

Laxare änge är ett representativt gotländskt änge med artrik grässvål och 
ett trädskikt som domineras av hamlade askar och gammelekar. Lokalen är 
mycket rik på sällsynta och rödlistade lavar och svampar.
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GOTLAND; Fårö, Dämba, Werkelins Änge, intill avloppsdike från träsket.
Status: oskyddad
Hävd: bete

Lokalen är en liten igenvuxen löväng som övergått till betesmark (Elsa Bohus 
Jensen, pers medd.).

GOTLAND; Hörsne, Lina myr, vid en av pråmdammarna intill myrens västra 
kant
Status: oskyddad
Hävd: ohävdad

Växtplatsen utgjordes förmodligen av igenvuxen före detta löväng och lig-
ger inte långt från förekomsten vid Hörsne prästäng (Elsa Bohus Jensen pers 
medd.). Lokalen bör inventeras och dess status och skötsel ses över.

GOTLAND; Hörsne, Hörsne prästänge, ”Smiss”
Status: naturreservat
Hävd: Lövängsbruk

Hörsne prästänge är en hävdad äng där kontinuerligt ängsbruk pågått under 
åtminstone 2000 år. Trädskiktet domineras av ek och lundalm medan busk-
skiktet domineras av hassel.

Själva änget är på 1,5 ha och omges på alla håll av äldre, mera sluten ädel-
lövskog varav ungefär 5 hektar betas.

GOTLAND; Vallstena, Alvena lindaräng
Status: naturreservat
Hävd: Lövängsbruk

Alvena lindaräng torde vara Gotlands mest kända löväng. Området är mosai-
kartat och extremt rikt på sällsynta och hotade organismer knutna till ädel-
lövsmiljöer.
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Alvena lindaräng utgör ett exempel på en extremt biologiskt rik men även skötselintensiv lövängs-
miljö på Gotland. På lokalen växer djävulssopp Boletus satanas liksom en lång rad följearter. Alvena 
lindaräng. 

GOTLAND; Fide, Fide prästänge
Status: skydd enligt habitatdirektivet, bevarandeplan upprättad
Hävd: slåtter, lövtäkt och kort efterbete (2 ha). Ohävdat (11 ha).
Fide prästänge är en vegetationsmosaik där den slåtterhävdade arealen är 2 
hektar och består av fastmarksängar med trädskikt av spärrgreniga ekar. I 
buskskiktet är hassel vanlig. På lokalen finns även frisläppt ädellövskog (11 
ha) med blandad ädellövskog.

Området är utsett till Natura 2000-område och har en bevarandeplan 
(SE0�40129) upprättad 2005 som i detalj beskriver bevarandeåtgärder och 
uppföljning av lokalens typiska arter. Denna plan överensstämmer väl med 
ekologiska krav för djävulssopp och andra sällsynta svampar på lokalen.

Blomspindling

ÖLAND; Högsrum socken, Halltorps hage naturreservat
Status: naturreservat
Hävd: smärre delar betade, i övrigt ohävdat sedan länge.

Halltorps hage NR är Sveriges enskilt viktigaste lokal för hotade och sällsynta 
arter knutna till framför allt gammelekar (se foto). Som symbolart nämns 
t.ex. ofta landets enda förekomst av stor ekbock (Cerambyx cerdo), men ock-
så en lång rad svampar och lavar beroende av riktigt gamla ekar i områden 
med lång kontinuitet. Här finns dock även en rik flora och fauna av allmänt 
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ädellövskogsberoende organismer knutna till kalkstarka jordprofiler i klima-
tiskt gynnsamt läge och trakten är den som hyser flest antal rödlistade arter i 
hela Sverige (Kindvall m.fl. 2002). På lokalen är inte mindre än 102 rödlistade 
svamparter kända vilket även det utgör rekordet för en enskild lokal i Sverige 
(bilaga 4). 

I gammelekhagen i Halltorps hage finns den rikaste mångfalden av arter knutna till mosaikartade 
ädellövskogar på kalk i Nordeuropa. I dagens läge håller den gamla generationen ekar på att ge upp 
samtidigt som inga nya gammelträd finns redo att ta över. Den så kallade ”utdöendeskulden” är 
enorm och lokalen kan i många avseenden ses som ett kyrkorum där många svenska arter kanske får 
sin sista viloplats. Augusti 2004. 

Av arterna i detta åtgärdsprogram är det endast blomspindling som är känd 
från Halltorps hage och arten växer med flera mycel spridda i de sydvästli-
gaste och nordligaste delarna av området. Blomspindlingen växer inte i första 
hand i området med gamla ekar utan visar snarast en anknytning till partier 
där avenbok (Carpinus betulus) utgör ett mer eller mindre dominant inslag. 
De nuvarande kunskaperna av hur arten växer i Halltorp visar ingen enhetlig 
bild huruvida den föredrar slutna eller luckiga partier av skogen. Avenbok har 
i reservatet fått en alltmer dominant ställning som tog sin början då skogen 
utsattes för en enorm uthuggning av gammeleksbeståndet i början av 1900-ta-
let. Av de ca 1000 ekar som avverkades sparades ett litet fåtal i anslutning till 
det som allmänt kallas ”gammelekshagen”. 

I dagens skötsel av reservatet ingår selektiva utgallringar av avenbok till 
förmån för utvecklingen av ekskogsområden inom och i närområdet till 
”gammelekshagen”. Men här finns även tankar på att relativt omfattande are-
aler avenbokskog ska tillåtas utveckla sig mer eller mindre fritt i andra delar 
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av reservatet. Detta förfaringssätt bedöms som gynnsamt för såväl blomspind-
lingen som övriga arters framtida möjligheter inom reservatet.

I samband med dessa skötselåtgärder, som eftersträvat ett gynnande av 
luckighet och efterträdare till gammelekarna, har de senaste åren ganska om-
fattande naturvårdsgallringar utförts i reservatet. Tyvärr har den så kallade 
”ekdöden” de allra senaste åren fått starkt fäste på lokalen. Samtliga ålders- 
och exponeringsstadier har påverkats varför reservatets framtida utveckling 
nu måste ses som betydligt allvarligare än för bara några få år sedan.

Utvecklingen för blomspindling såväl som för andra rödlistade arter under 
den kommande 10-årsperioden bör studeras för att slå fast om skötselinrikt-
ningen är den rätta och vilka effekter som ekdöden har/får för olika grupper 
av hotade arter. Det bör även under perioden utvärderas huruvida en ökad 
hävd och restaurering av andra delar av reservatet för anpassning till miljöstö-
dets skogsbetesersättning är möjlig eller önskvärd ur bevarandeperspektiv.

ÖLAND; Högsrum socken, Rönnerums naturreservat
Status: naturreservat
Hävd: ohävdat.

Inom det relativt nybildade reservatet Rönnerum finns en lång rad olika bio-
toper. En av de mer framträdande är stora arealer av, mestadels relativt unga, 
avenbokdominerade skogar. Förmodligen är de, arealsmässigt, det störst 
avenboksbeståndet i Sverige. Blomspindling är här funnen tillsammans med 
många andra ovanliga Phlegmacium-spindlingar i anslutning till de äldsta de-
larna av detta avenbokskogen. Även om andra trädslag liksom hassel ständigt 
finns närvarande så torde avenbok utgöra mykorrhizavärd för blomspind-
lingen i Rönnerum. Den växer här tillsammans med en lång rad hotade svam-
par, t.ex. gulköttig rävspindling Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus som 
även den har mycket få lokaler i landet. I andra närliggande delar av reserva-
tet växer t.ex. flikmurkla Discina fastigiata, den vackra fingersvampen Rama-
ria subbotryoides, tryffeln Sclerogaster compactus och parasitslidskivlingen 
Volvariella surrecta m.fl.

ÖLAND; Räpplinge socken, Borge hage naturreservat
Status: naturreservat
Hävd: ohävdat.

Det vidsträckta ädellövskogsreservatet nedanför landborgsbranten vid Borg-
holms slott är växtplats för en mycket lång rad sällsynta och hotade ädellöv-
skogsarter knutna till framför allt ek och hassel på kalkrika jordar. Historiken 
för lokalen innefattar långa perioder med hagmarkskaraktär där också vissa 
slåttrade ängsytor fanns insprängda. Denna hävd är sedan länge upphörd, sko-
gen numera sluten och endast enstaka luckor vittnar om en mera öppen epok. 

Boniteten varierar inom reservatet och ett av de ”hetaste” områdena för 
rödlistade och sällsynta svampar finns i mera magra, blockrika, svagt slut-
tande partier där lågskogspartier av ek och hassel tillsammans dominerar 
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träd- och buskskiktet. På vissa sådana s.k. ”hotspots” är blomspindlingen 
några gånger funnen växande tillsammans med t.ex. jättespindling Cortina-
rius praestans och slottsspindling C. rufoolivaceus. I andra delar av reservatet 
är boniteten högre och där finns ett mera högvuxet trädskikt av ek, alm, lind 
m.fl. I sådana delar växer t.ex. mycket stora (= gamla) mycel av steneksspind-
ling C. quercilisis. Samtliga delar är idag att betrakta som sluten skog och i 
bottenskiktet av skogen finns en lång rad saprotrofer anpassade till rik ädel-
lövskogsförna (grönfjällig fjällskivling Lepiota grangei, fagervaxskivling Hy-
grocybe aurantiosplendens etc.).

En viss luckhuggning för gynnande av framtida gammelekar tillsammans 
med lågintensiv betesdrift vore förmodligen positivt för området på sikt. Då 
reservatet även innehåller en närmast komplett rad av betesskyende lundväx-
ter, t.ex. Ölands största förekomster av skogskorn Hordelymus europaeus, 
(tidigare inskränkta till slåttrad och/eller svagbetad inägomark) är det dock 
viktigt att inte förändra förutsättningarna för denna flora alltför drastiskt.

ÖLAND; Långlöt socken, Himmelsberga
Status: oskyddat
Hävd: hävdat.

Himmelsbergalokalen utgör en helt annan typ av växtplats för blomspind-
lingen än de närmast ovan nämnda. Lokalen utgörs av ett litet parti av Mitt-
landsskogen med extremt värdefulla, fortfarande nötbetade mosaikmarker, 
där ek och hassel bildar ett glest träd- och buskskikt medan övriga delar intas 
av torra-friska grässvålar. Blomspindlingen växer i ett bryn under hassel på en 
torrbacke tillsammans med flera andra hotade och ovanliga Phlegmacium-ar-
ter. Miljön kan närmast betraktas som ”hasselstäpp” och bland alla ovanliga 
arter som hittades när lokalen upptäcktes fanns en art som inte tidigare var känd 
för vetenskapen. Denna är nu beskriven som Cortinarius ionodactylus och är än 
så länge endast känd från Himmelsberga-lokalen (Knutsson & Soop 2005).

Dagens förhållanden på lokalen är inte närmare kända och bör under-
sökas. Ett kort besök hösten 200� gav vid handen att området påverkats 
kraftigt negativt av omfattande busk- och trädröjningar för att uppfylla mil-
jöstödsersättningarna. Bland annat har de hasselbuskage som blomspindling 
och C. ionodactylus växte invid röjts sönder med kättingaggregat samtidigt 
som ett mycket kraftigt bete förekommer. Ingen av arterna återfanns vid besö-
ket. Om skadan är irreparabel eller om arterna fortfarande finns kvar återstår 
att utröna.

ÖLAND; Långlöt socken, Åstad
Status: oskyddat
Hävd: ohävdat kalhygge.

Lokalen utgjorde vid fyndtillfället (199�) ett några år gammalt hygge med 
blandad ädellövskog och riklig hassel i buskskiktet på gammal inägomark. 
Blomspindlingen växte under regenererande hassel på hygget tillsammans 
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med flera andra hotade Phlegmacium-arter som t.ex. praktspindling Cortina-
rius terpsichores och slottsspindling C. rufoolivaceus.

Att döma av hyggets utseende var skogen före avverkningen en mogen, 
blandad ädellövskog med stort ek- och hasselinslag. Eftersom skogspartiet är 
beläget på inägomark är det troligt att den tidigare inte bara tjänat som vir-
kesförråd utan även som fodermark, som slåtter och/eller för hagmarksbete.

Inget är känt från området före fyndtillfället varför en analys av effekterna 
av hyggesförfarandet blir begränsat. Däremot är det möjligt att återinventera 
lokalen regelbundet för att fastslå vilka arter som verkar överleva den drama-
tiska miljöomvandling som ett kalhygge innebar. 

VÄSTERGÖTLAND: Medelplana, Munkängarna, Kinnekulle
Status: naturreservat
Hävd: Ingen.

Ädellövsrelikt med igenvuxna lövängsrester. Idag består trädskiktet främst av 
alm och ask med insprängda äldre vidkroniga ekar uppvuxna i ett betydligt 
öppnare landskap. I busksiktet är bl.a. hassel vanlig.

På lokalen är en lång rad ovanliga, sydliga och kalkberoende svampar kända 
(Stridvall & Stridvall 1991). Artsammansättningen är påfallande lik den man 
finner på motsvarande lokaler på Öland och Gotland men inte i Sveriges övriga 
kalkrika ädellövsområden, varför fyndet förstärker dessa tre områdens enorma 
vikt för bevarandet av hela den mångfald som omfattas av åtgärdsprogrammet.

sötdoftande spindling

GOTLAND; Fide, Fide prästänge
Status: skyddad enligt habitatdirektivet, bevarandeplan upprättad
Hävd: slåtter, lövtäkt och kort efterbete (2 ha). Ohävdat (11 ha).
Se beskrivning ovan.

GOTLAND; Hall, Medebys
Status: oskyddad
Hävd: Fårbete

Växtplatsen utgörs av en mycket torr höjdrygg (”klack”) bevuxen med rent 
bestånd av mycket gammal hassel. Svampen bildar helt klart mykorrhiza med 
hassel då inga andra värdträd finns närvarande. Området är variationsrikt 
med varierad grad av ljusinstrålning och omges av kalkbarrskogar. Lokalen är 
betad av får och en försiktig röjning har genomförts vintern 2005-200� med 
NOKÅS-medel (Oskar Kullingsjö muntl.).

ÖLAND; Högby socken, Horns Kungsgårds naturreservat
Status: naturreservat
Hävd: löväng, skogbete
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Skogsgärdet vid Horns kungsgård utgör en av få kvarvarande lövängsmiljöer på Öland. Lokalen har 
nyligen genomgått en kraftigt restaureringsfas och efter att bilden är tagen är ytterligare insatser 
gjorda. Sötdoftande spindling Cortinarius suaveolens har inte setts efter restaureringsinsatsen men 
finns troligen kvar.

Inom Horns Kungsgårds naturreservat är sötdoftande spindling Cortinarius 
suaveolens funnen med ett mycel vardera på två olika lokaler. Dessa befinner 
sig ca 1,5 km ifrån varandra och växtplatserna skiljer sig något från varandra 
vad gäller såväl struktur som markanvändningshistoria.

Den ena växtplatsen utgörs av en löväng (Skogsgärdet) med en ”klassisk” 
lövängsstruktur (se foto) medan den andra befinner sig i ett mera vidsträckt, 
luckigt och skogsbetat ädellövskogsområde dominerat av ek och hassel men 
med stora inslag även av ask.

Lövängen har genomgått flera restaureringsfaser de allra senaste åren och 
är nu så utglesad både vad gäller träd och buskskikt att den till vissa delar 
tappat sina möjligheter att hysa rika förekomster av ädellövsberoende orga-
nismer. Vidare har den s.k. ”askdöden” dödat många av askarna, såväl de 
som hamlats som de utan hamlingsspår.

Det vidsträckta skogsbetet i norra delarna av reservatet däremot hyser en 
mycket rik svampflora av såväl saprotrofer som mykorrhizabildande arter. 
Den betade skogen är luckig och har till stora delar en hög ljusinstrålning. 
Genom området löper också några torrängsryggar och det är längs dessa som 
tätheten av rödlistade och sällsynta svampar är som allra högst (verkar gälla 
generellt i öländska ädellövskogar och hässlen, egna observationer). Förutom 
sötdoftande spindling växer här t.ex. grönkantad spindling C. prasinus, slotts-
spindling C. rufoolivaceus, brödmusseron Leucopaxillus tricolor samt slöj-
röksvamp Lycoperdon mammiforme.
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Art svenskt namn HK Nisch Åstad Horns 
kungsgård

Halltorp Borge hage 
NR

Isman-
torps borg

Abortiporus biennis klumpticka NT HÖ, Ö x

Amanita ceciliae jättekamskivling NT S, HÖ x x x

Amanita franchetii gulbrämad flugsvamp NT S, HÖ x x

Antrodia macra videticka NT S x

Bolbitius reticulatus hinnskivling NT S x

Boletus appendiculatus bronssopp NT S, HÖ x x

Boletus fechtneri sommarsopp VU HÖ, Ö x x x

Boletus impolitus bleksopp VU HÖ, Ö x x

Boletus rhodopurpureus s.lat. purpursopp EN HÖ x x

Boletus radicans rotsopp VU HÖ, Ö x x x

Boletus satanas djävulssopp EN S, HÖ, Ö x x

Calocera glossoides gullklubba VU S x

Camarophyllopsis atropuncta svartprickig lerskivling NT S, HÖ, Ö x x

Camarophyllopsis foetens stinklerskivling NT S, HÖ, Ö x x

Camarophyllopsis hymenocephala lerskivling NT S, HÖ, Ö x x

Camarophyllopsis micacea gulfotad lerskivling NT S, HÖ, Ö x x

Camarops lutea gulgrå sotdyna NT S x

Clavaria fumosa rökfingersvamp NT S, HÖ x

Clavaria incarnata skär fingersvamp NT S, HÖ x x

Clavulinopsis cinereoides trubbfingersvamp NT S, HÖ x x

Clavulinopsis subtilis ljus ängsfingersvamp NT S, HÖ x x x x

Clavulinopsis umbrinella
gråbrun ängsfinger-
svamp NT S x x

Collybia erythropus rödfotad nagelskivling NT S x

Collybia fusipes räfflad nagelskivling NT S, HÖ x x

Cortinarius alcalinophilus fläckig saffransspindling VU S, HÖ, Ö x x x x

Cortinarius arcuatorum grisspindling VU S, HÖ x

Cortinarius argenteolilacinus VU S, HÖ x

Cortinarius bulliardii rödfotad spindling VU S, HÖ x x x x

Cortinarius caerulescens blå lökspindling EN S, HÖ x x x x x

Cortinarius caerulescentium munkspindling NT S, HÖ x x x x

Bilaga 4

Rödlistade följearter till djävulssopp, blomspindling och sötdoftande spind-
ling på sex olika öländska lokaler. I tabellen anges hotkategori (HK) samt en 
”nischklassning” enligt egna observationer 1994-200� i sådana som föredrar 
slutna miljöer (S), halvöppna (HÖ) samt öppna växtplatser (Ö). Flera av ar-
terna växer i mer än en klass.
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Art svenskt namn HK Nisch Åstad Horns 
kungsgård

Halltorp Borge hage 
NR

Isman-
torps borg

Abortiporus biennis klumpticka NT HÖ, Ö x

Amanita ceciliae jättekamskivling NT S, HÖ x x x

Amanita franchetii gulbrämad flugsvamp NT S, HÖ x x

Antrodia macra videticka NT S x

Bolbitius reticulatus hinnskivling NT S x

Boletus appendiculatus bronssopp NT S, HÖ x x

Boletus fechtneri sommarsopp VU HÖ, Ö x x x

Boletus impolitus bleksopp VU HÖ, Ö x x

Boletus rhodopurpureus s.lat. purpursopp EN HÖ x x

Boletus radicans rotsopp VU HÖ, Ö x x x

Boletus satanas djävulssopp EN S, HÖ, Ö x x

Calocera glossoides gullklubba VU S x

Camarophyllopsis atropuncta svartprickig lerskivling NT S, HÖ, Ö x x

Camarophyllopsis foetens stinklerskivling NT S, HÖ, Ö x x

Camarophyllopsis hymenocephala lerskivling NT S, HÖ, Ö x x

Camarophyllopsis micacea gulfotad lerskivling NT S, HÖ, Ö x x

Camarops lutea gulgrå sotdyna NT S x

Clavaria fumosa rökfingersvamp NT S, HÖ x

Clavaria incarnata skär fingersvamp NT S, HÖ x x

Clavulinopsis cinereoides trubbfingersvamp NT S, HÖ x x

Clavulinopsis subtilis ljus ängsfingersvamp NT S, HÖ x x x x

Clavulinopsis umbrinella
gråbrun ängsfinger-
svamp NT S x x

Collybia erythropus rödfotad nagelskivling NT S x

Collybia fusipes räfflad nagelskivling NT S, HÖ x x

Cortinarius alcalinophilus fläckig saffransspindling VU S, HÖ, Ö x x x x

Cortinarius arcuatorum grisspindling VU S, HÖ x

Cortinarius argenteolilacinus VU S, HÖ x

Cortinarius bulliardii rödfotad spindling VU S, HÖ x x x x

Cortinarius caerulescens blå lökspindling EN S, HÖ x x x x x

Cortinarius caerulescentium munkspindling NT S, HÖ x x x x

Art svenskt namn HK Nisch Åstad Horns 
kungsgård

Halltorp Borge hage 
NR

Isman-
torps borg

Cortinarius caesiocortinatus pilfotsspindling VU S, HÖ, Ö x x x x

Cortinarius caesiogriseus VU S, HÖ x

Cortinarius cageii lövängsspindling VU S, HÖ x

Cortinarius cinnabarinus cinnoberspindling NT S, HÖ x

Cortinarius croceocoeruleus juvelspindling NT S x

Cortinarius dionysae Denises spindling NT S, HÖ x

Cortinarius elegantior kungsspindling NT S x x

Cortinarius flavovirens mjölspindling VU S, HÖ x x x
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Cortinarius humicola fjällig spindling EN S x

Cortinarius melanotus mörkfjällig olivspindling VU S x

Cortinarius nanceiensis bananspindling NT S, HÖ x x

Cortinarius odoratus blomspindling EN S, HÖ, Ö x x

Cortinarius olearioides gul lökspindling NT S, HÖ x x x

Cortinarius polymorphus EN S, HÖ x x

Cortinarius praestans jättespindling NT S, HÖ x x x x

Cortinarius prasinocyaneus EN HÖ x x

Cortinarius prasinus grönkantad spindling VU S, HÖ x x

Cortinarius pseudovulpinus liten rävspindling EN S x x

Cortinarius quercilicis steneksspindling EN S, HÖ x x

Cortinarius rufoolivaceus slottsspindling NT S, HÖ x x x x x

Cortinarius saporatus sockelspindling VU S, HÖ x x x x

Cortinarius sodagnitus ametistspindling EN S, HÖ x x

Cortinarius splendens lövsvavelspindling VU S, HÖ x x

Cortinarius suaveolens sötdoftande spindling CR S, HÖ x

Cortinarius terpsichores praktspindling VU S, HÖ x x x x x

Cortinarius variiformis lövklubbspindling VU S, HÖ x x

Cortinarius venetus olivspindling NT S x x

Cortinarius xanthochlorus CR S, HÖ x

Cortinarius xanthophyllus gyllenskivig spindling VU S, HÖ x

Cystolepiota adulterina flockig puderskivling VU S x

Dermoloma josserandii DD Ö x

Dermoloma pseudocuneifolium NT Ö x

Disciseda candida liten diskröksvamp VU Ö x

Entoloma atrocoeruleum backnopping NT HÖ x

Entoloma bloxamii blårödling VU Ö x

Entoloma excentricum kalkrödling NT Ö x x

Entoloma griseocyaneum stornopping NT HÖ, Ö x

Entoloma griseorubidum dysternopping DD Ö x x

Entoloma lividocyanulum ögonnopping NT Ö x

Entoloma prunuloides mjölrödskivling NT HÖ, Ö x

Entoloma tjallingiorum tvåfärgsnopping NT S, HÖ x x

Art svenskt namn HK Nisch Åstad Horns 
kungsgård

Halltorp Borge hage 
NR

Isman-
torps borg

Fistulina hepatica oxtungssvamp NT S, HÖ x x x x

Geastrum berkeleyi sträv jordstjärna VU HÖ, Ö x

Geastrum fornicatum hög jordstjärna EN S, HÖ x

Grifola frondosa korallticka NT S, HÖ x

Hapalopilus croceus saffransticka CR HÖ x

Hygrocybe aurantiosplendens fager vaxskivling VU S, HÖ, Ö x x x x x

Hygrocybe colemanniana brun ängsvaxskivling NT Ö x x x

Hygrocybe fuscescens ögonvaxskivling NT Ö x x x
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Hygrocybe ovina sepiavaxskivling VU HÖ x

Hygrocybe punicea scharlakansvaxskivling NT S, HÖ x x x

Hygrocybe quieta luktvaxskivling NT S, HÖ, Ö x x x x

Hygrocybe russocoriacae lädervaxing NT Ö x

Hygrocybe turunda mörkfjällig vaxskivling NT Ö x

Hygrophorus arbustivus höstvaxskivling EN S x

Hygrophorus chrysodon gulprickig vaxskivling NT S x x

Hygrophorus nemoreus lundvaxskivling NT S x

Hygrophorus russula kremlevaxskivling NT S, HÖ x

Hypoxylon howeanum hasseldyna NT S x

Inocybe godeyi rödflammig tråding NT S x x x x x

Inonotus dryadeus tårticka VU S, HÖ x

Inonotus dryophilus kärnticka VU S, HÖ x x

Inonotus hispidus pälsticka NT HÖ x

Junghuhnia separabilima fransig ockraporing NT S x

Kavinia himantia narrtagging NT S x x

Lactarius acerrimus gaffelriska NT S, HÖ x x x x x

Lactarius acris skarp rökriska NT S x

Lactarius decipiens avenbokriska VU S x

Lactarius flavidus gul lilariska NT S, HÖ x x x x

Lactarius mairei borstriska NT S x x x

Lactarius sanguifluus vinriska NT HÖ x

Leccinum crocipodium gul strävsopp VU S, HÖ x

Lentaria byssiseda spinnfingersvamp NT S x

Lepiota grangei grönfjällig fjällskivling VU S, HÖ x x

Lepiota pseudohelveola rosenfotad fjällskivling VU S, HÖ x

Lepiota setulosa dvärgfjällskivling VU S, HÖ x

Leucopaxillus paradoxus stäppmusseron EN HÖ x

Leucopaxillus tricolor brödmusseron EN S, HÖ x x

Lindtneria leucobryophila gulpicka DD S x

Lycoperdon atropurpureum lundröksvamp EN S, HÖ x

Lycoperdon decipiens stäppröksvamp VU S, HÖ, Ö x x

Lycoperdon echinatum igelkottsröksvamp NT S, HÖ x x

Art svenskt namn HK Nisch Åstad Horns 
kungsgård

Halltorp Borge hage 
NR

Isman-
torps borg

Lycoperdon mammiforme slöjröksvamp VU S, HÖ, Ö x x x x x

Lyophyllum semitale mjölsvärting NT HÖ x

Marasmius wynnei föränderlig brosking NT S x x

Melanophyllum eyrei grönsporig skivling VU S x

Metulodontia nivea kristallskinn NT S x

Microglossum olivaceum s.lat. olivjordtunga NT S, HÖ, Ö x x x
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Nemania confluens NT S x

Octavianina asterosperma lövtryffel VU S x

Pachykytospora tuberculosa blekticka NT HÖ x

Peziza saniosa blåmjölkig storskål VU S x

Piptoporus quercinus tungticka EN S, HÖ x

Polyporus umbellatus grenticka VU HÖ x

Poronia punctata fatsvamp VU Ö x

Pulveroboletus gentilis gyllensopp VU S, HÖ x

Ramaria pallida blek fingersvamp NT S x

Ramariopsis crocea saffransfingersvamp VU S, HÖ, Ö x

Ramariopsis pulchella violfingersvamp VU S x x

Russula melliolens honungskremla VU HÖ x

Russula virescens rutkremla NT S x x

Scleroderma cepa rödbrun rottryffel VU S x

Scleroderma verrucosum knottrig rottryffel NT S x x x

Trechispora fastidiosa ringskinn NT S x x x x

Tremellodendropsis tuberosa skruvbusksvamp VU S x

Tricholoma atrosquamosum svartfjällig musseron NT S, HÖ x x x

Tricholoma bresadolanum fjällig gallmusseron EN S, HÖ x x

Tricholoma orirubens rodnande musseron VU S, HÖ x

Tricholoma sejunctum s.str. sydlig kantmusseron NT S, HÖ x x

Tricholoma ustaloides mjölmusseron NT S, HÖ x x x

Xerula pudens brunluddig roting VU S, HÖ x x x x

Xylobolus frustulatus rutskinn NT S x

Summa rödlistade svampar på lokalen 45 36 102 54 35

Antal S: 111

Antal HÖ: 91

Antal Ö: 33
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Svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker är en be-

nämning på en mycket exklusiv grupp svampar med högt 

ställda krav på sina växtplatser. De är värmegynnade, kal-

krävande, beroende av både skoglig kontinuitet och hävd. 

De speciella kraven gör att de har mycket begränsade 

möjligheter till nyetableringar. Hävden får inte vara för in-

tensiv eller för svag. Det är också ändrad markanvändning 

som är den största orsaken till arternas tillbakagång. De 

främsta växtplatserna i Sverige utgörs av betade mosaikar-

tade utmarksområden i Mittlandsskogen på Öland samt i 

lövängsmiljöer på Gotland där i båda fallen arternas krav 

på ljusinstrålning, gynnsamt lokalklimat samt värdträd 

på kalkrik mark tillfredställs. Programmet pekar särskilt 

ut de tre arterna djävulssopp Boletus satanas, blomspind-

ling Cortinarius odoratus samt sötdoftande spindling C. 

suaveolens. Dessa arter förekommer endast i exklusiva 

biotoper. I samma livsmiljöer återfinns en lång rad följear-

ter vilket visar på att lokalerna utgör ”Créme de la créme” 

av europeiska ädellövshabitat för svampar.

Åtgärdsprogram för  
svampar i kalkrika  
ädellövbärande fodermarker 
2009–2013
Djävulssopp (Boletus satanas)
sötdoftande spindling (Cortinarius suaveolens) 
Blomspindling (Corinarius odoratus)


