
Svamp	  i	  Selånger.	  

I	  början	  på	  säsongen	  kan	  det	  vara	  stor	  skillnad	  på	  svamptillgång	  på	  olika	  ställen.	  
När	  programmet	  planeras	  är	  det	  vår	  och	  svårt	  att	  veta	  hur	  svampåret	  skall	  bli.	  
Efter	  att	  tittat	  några	  dagar	  före	  utflykten	  på	  det	  första	  tänkta	  stället	  så	  insåg	  
man	  att	  här	  kunde	  den	  inte	  bli	  så	  det	  blev	  till	  att	  ta	  till	  plan	  B.	  Det	  blev	  
Segersjön	  i	  Selånger.	  Samlingen	  var	  vid	  Selånger	  kyrka	  och	  det	  kom	  42	  
deltagare.	  Utflyktledare	  var	  Hans	  Andersson	  och	  Inga-‐Lill	  Häggberg	  och	  vi	  
lyckades	  banta	  ned	  antalet	  bilar	  till	  15	  genom	  samåkning.	  Arrangörer	  var	  
Sundsvalls	  Mykologiska	  Sällskap,	  Svampfärgarsällskapet	  och	  
Naturskyddsföreningen	  Sundsvall	  –	  Ånge.	  	  

Segersjön	  låg	  spegelblank	  och	  efter	  en	  kortare	  genomgång	  fick	  deltagarna	  ge	  
sig	  ut	  i	  blåbärsgranskogen.	  Hjortronen	  var	  mogna	  vid	  myrkanten	  och	  vägdikena	  
pryddes	  av	  blommande	  orkidén	  fläckigt	  nyckelblomster.	  Tätört	  hittades	  och	  
Inga-‐Lill	  berättade	  om	  täte	  som	  gjordes	  förr,	  liknar	  filmjölk.	  Några	  rikligare	  
mängder	  matsvamp	  var	  det	  inte,	  säsongen	  hade	  precis	  kommit	  igång.	  Blodriska	  
och	  rimskivling	  var	  bland	  de	  arter	  som	  man	  kunde	  hitta	  tillräckligt	  av	  för	  att	  få	  
med	  sig	  några	  matsvampar	  hem.	  Många	  andra	  arter	  fanns	  förstås	  men	  i	  fåtal.	  
Olika	  soppar,	  fårticka,	  kantarell,	  blek	  taggsvamp,	  citronslemskivling,	  
tegelkremla	  och	  årets	  första	  trattkantareller.	  	  

Efter	  insamlandet	  stod	  pedagogisk	  genomgång	  och	  utlärning	  av	  matsvampar	  på	  
schemat.	  Svamparna	  lades	  systematiskt	  upp,	  fick	  namnskylt	  och	  Inga-‐Lill	  och	  
Hans	  berättade.	  Vi	  hade	  också	  lite	  färgat	  ullgarn	  med	  så	  vi	  kunde	  visa	  att	  det	  
också	  gick	  att	  färga	  med	  en	  del	  svampar.	  Ingen	  färgsvamp	  hittades	  denna	  dag	  
men	  de	  kommer.	  Vanligt	  förekommande	  var	  tydligen	  pluggskivling	  som	  fanns	  
rikligt	  efter	  skogsvägar	  och	  stigar	  och	  rödbandad	  spindling	  och	  andra	  
spindelskivlingar	  i	  blåbärsriset.	  

För	  de	  som	  önskade	  avslutades	  utflykten	  med	  fika,	  diskussion	  och	  sortering	  av	  
svampar	  i	  olika	  korgar.	  Ingen	  behövde	  ta	  med	  sig	  något	  hem	  som	  inte	  var	  
matsvamp.	  

Hans	  Andersson	  


