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Bilaga 1: Kartor över de olika inventerade lokalerna
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Sammanfattning
Pro Natura genomförde hösten 2015 på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg en inventering av
ängssvampar inom ramen för Åtgärdsprogrammet (ÅGP) för svampar i ängs- och hagmarker.
Inventeringens syfte har varit att göra nya fynd av rödlistade ängssvampar speciellt av de ovan nämnda
ÅGP-arterna.
Inventeringen har omfattat 9 lokaler, varav tre i landskapet Gästrikland och sex i Hälsingland.
Samtliga lokaler besöktes vid två tillfällen, ett i början av september och ett i början av oktober. Vid
varje besök noterades samtliga förekommande ängssvampar. Även andra intressanta svampar
noterades. För rödlistade arter noterades koordinater för varje funnet mycel. Samtliga uppgifter är
inlagda på Artportalen.
Inventeringen var ursprungligen tänkt att göras 2014 men det året var extremt torrt och ett mycket
dåligt svampår. Därför sköts inventeringen upp till 2015.
Även 2015 var ett relativt svagt år för ängssvampar på grund av torka under svampsäsongen. På de nio
lokalerna noterades totalt åtta olika arter av rödlistade ängssvampar. En av dessa, fager vaxskivling
Hygrocybe aurantiosplendens, är en s.k. ÅGP-art i det ovan nämnda programmet.
Scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea påträffades på tre platser. Den ovanliga purpurbruna
jordtungan Microglossum atropurpureum noterades också på tre olika lokaler.
Av de besökta lokalerna bedömdes tre vara av särskilt högt värde. Dessa är den stora norra
betesmarken i Västanhede, de öppna betesmarkerna i Majors hage (Haga) och slåttermarkerna vid
Remman. Eftersom svampåret var så svagt 2015 bör dessa tre lokaler följas några år framåt vad det
gäller förekomsten av ängssvampar.
Flera av lokalerna är i utmärkt hävd men det finns flera områden där intensifierad hävd är nödvändig
för att bevara naturvärdena. Även den stora betesmarken i Västanhede skulle gynnas av ett hårdare
betestryck och av att sly och örnbräken bekämpas.
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1. Inledning
Föreliggande inventering har utförts av Pro Natura på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg inom
ramen för Åtgärdsprogrammet (ÅGP) för svampar i ängs- och hagmarker. Inventeringens syfte har
varit att göra nya fynd av rödlistade ängssvampar speciellt de ovan nämnda ÅGP-arterna.
Inventeringen har omfattat 9 lokaler, varav tre i landskapet Gästrikland och sex i Hälsingland.
Inventeringen var ursprungligen tänkt att göras 2014 men det året var extremt torrt och ett mycket
dåligt svampår. Därför sköts inventeringen upp till 2015. Även 2015 var tidvis torrt men inte så
förödande som 2014. Sammantaget så måste 2015 betecknas som något under ett medelbra år. Bra år
inträffar med tämligen långa mellanrum och det är inte rimligt i dessa typer av arbeten att invänta ett
sådant år.
Fältarbetet har utförts under två perioder, den första under september (9-11) och den andra under
oktober (5-7).
Arbetet har utförts av Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Rolf-Göran Carlsson och Leif
Andersson Slutlig sammanställning och layout har gjorts av Leif Andersson. Vår kontakt på
Länsstyrelsen har varit Tomas Troschke.
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2. Metodik
2.1 .Framtagande av lokaler för fältinventering
De områden som inventerats har tagits fram av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

2.2. Fältarbete
Varje område besöks 2 gånger under svampsäsongen. Under besöket har samtliga delar av objektet
besökts. De olika objekten är mycket olika i storlek varför fältarbetet på plats har tagit olika lång tid i
anspråk. Genom att flera objekt har varit belägna på mycket avlägsna delar har mycket tid ägnats åt
transporter mellan objekten.
Inventeringen omfattade notering av samtliga ängssvampsarter i de av länsstyrelsen utpekade
områdena, se bilagor. Särskilt uppmärksamhet ska ges sökandet efter de arter som är utpekade i
Åtgärdsprogrammet för ängssvampar.
För varje område har observationsdatum, inventerares namn och lokalens namn noterats och samtliga
påträffade ängssvampar registrerats. För fynd av rödlistade arter har koordinater och foton tagits. En
bedömning av områdets naturvärde från ängssvampsynpunkt har gjorts. Noteringar har gjorts av
behovet av eventuella skötselåtgärder.

2.3. Redovisning och efterarbete
Varje inventerat område beskrivs kortfattat.
För varje område redovisas ett eller flera foton. Samtliga ängssvampar redovisas i rapporten.
Dessutom redovisas andra ovanliga eller intressanta arter. För fynd rödlistade svampar redovisas
koordinaterna med noggrannheten 10 m. Endast arter, vilka är säkert bestämda, har medtagits i
rapporten.
Efter fältarbetet gjordes en sammanställning. Beskrivningar och slutlig naturvärdesklassning av de
besökta objekten gjordes.
Objekten är redovisade enligt följande rubriker:
Områdesnummer och namn
Areal: Uppgifter om denna fick vi från Länsstyrelsen i Gävleborg.
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Översiktskarta över de inventerade objekten.
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Inventerare: Sammanlagt deltog fyra olika personer i inventeringen. Dessa har varit Anita Stridvall,
Kurt-Anders Johansson, Leif Andersson och Rolf-Göran Carlsson. För varje objekt redovisas
objektvis vilka inventerare som deltagit.
Beskrivning: Här noterades områdets naturförhållanden (omgivningar, topografi, vegetation,
fuktighet, träd och buskskikt), kärlväxter och hävdförhållande och påverkan.
Ängssvampar: Här anges noterade vaxskivlingar, liksom ej rödlistade övriga ängssvampar som inte
ingår under nedanstående rubriker. Under denna rubrik redovisas också en del andra svampar som
normalt påträffas i gräsmarker. I detta avsnitt anges svampnamnen endast med svenskt namn.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker: Här noterades alla rödlistade ängssvampar, i de flesta fall
med koordinater.
Övriga sällsynta arter: Här noterades sällsynta svampar som ej är knutna till ängs- och hagmarker.
I en bilaga redovisas kartor över de olika objekten. Här finns också en koordinatangivelse över
områdets mittpunkt.
Samtliga fynd av storsvampar har matats in på Artportalen.

2.4 Naturvärdesbedömning
Vi har indelat objekten i fyra naturvärdesklasser. Tre av dessa är de som anges som lämpliga för att
klassa ängssvamplokaler i Åtgärdsprogrammet för svampar i ängs- och betesmarker. Dessa är
A: Lokal med högsta prioritet
B: Lokal med regionalt hög prioritet
C: Lokal med regionalt lägre prioritet
Till en fjärde klass ” Lokal utan prioritet som ängssvamplokal” för vi lokaler som har låga naturvärden
från ängssvampsynpunkt. Ingen lokal av de inventerade bedömdes dock höra till denna klass.
2015 var ett något sämre än ett genomsnittsår från ängssvampssynpunkt. Främsta anledningen är den
utdragna torkan under sensommaren.. Detta innebär att rödskivlingar och arter som främst fruktifierar
under högsommar-sensommar har noterats proportionellt sett i mycket mindre utsträckning. Vi har
därför i huvudsak använt ett danskt system, den justerade Ralds metod (Rald 1985, Boertman 1995,
Vesterholt m fl 1999) för klassning av lokalerna från ängssvampsynpunkt. I den första versionen av
Rald användes fyra naturvärdesklasser. I den justerade versionen indelas markerna i fem
naturvärdesklasser. De båda högsta klasserna (nationellt och internationellt naturvärde) motsvarar här
naturvärdesklass A. Den klass som Rald m fl ger regionalt naturvärde motsvarar här klass B. Den klass
som i det danska systemet ges naturvärdet lokalt naturvärde ges klass C. Den klass som i det danska
systemet betecknas icke prioriterat kallar vi ” Lokal utan prioritet som ängssvamplokal”. Här ska
inskjutas att också vaxskivlingar hade ett ganska dåligt år 2015 vilket gjort att för några lokaler är
underlaget för bedömningen svagt.
Vid den slutliga bedömningen har vi också vägt in hur stor areal med god gräsmark det finns och hur
mycket av de ovanligare ängssvamparna det funnits på lokalen.
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3. Resultat
3.1. Naturvärden och allmänna förhållanden
Sammantaget har de inventerade lokalerna varit bra ängssvamplokaler. Men det är sannolikt att det
spritt i landskapet finns fler bra ängssvamplokaler. Svamptillgången under 2015 var dock
förhållandevis dålig så fynden har överallt inte gjort lokalerna rättvisa.

3.2. Fynd av ängssvampar
Den dåliga svamptillgången 2015 har gjort att förhållandevis få intressanta fynd av ängssvampar har
gjorts.
Rödlistade och sällsynta vaxskivlingar
Av svampar i Åtgärdsprogrammet för ängssvampar gjordes ett fynd av fager vaxskivling Hygrocybe
aurantiosplendens (NT) i Västanhede, Sandvikens kommun.
Den mest intressanta vaxskivlingen som noterades var grålila vaxskivling Hygrocybe lacmus (VU).
Den noterades på en stenig moränkulle i Västanhede, det norra delområet, under oktoberbesöket. På
artportalen finns ett tidigare fynd från Hälsingland Akinsvallen, Ljusdals kommun). Maj Johansson
har också, enligt egen uppgift, funnit arten på den närbelägna Bäckeskogsvallen, som också ingår i vår
inventering.
I Majors hage (Haga) noterades den lila vaxskivlingen Hygrocybe flavipes (NT) under
septemberbesöket. På Artportalen finns inget tidigare fynd av arten registrerat.
Scharlakansvaxskivlingen Hygrocybe punicea (NT) noterades på totalt fyra olika lokaler. Den är
noterad på Artportalen med en handfull lokaler sedan tidigare.
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Två mycel av praktvaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens noterades i den stora betesmarken i
Västanhede, Sandvikens kommun. Foto Anita Stridvall.
Rödlistade jordtungor och fingersvampar
Svampsäsongen 2015 tycks ha varit ett bra år för purpurbrun jordtunga Microglossum atropurpureum
(VU). Den noterades på tre lokaler under inventeringen under oktoberrundan. Arten är inte registrerad
i Artportalen från länet tidigare.
På den fina betesmarken i Västanhede noterades trubbfingersvamp Clavulinopsis cinereoides (VU).
Andra rödlistade ängssvampar
Hedrödksvampen Lycoperdon ericaeum (VU) noterades i Majors hage (hage). Ett fynd är registrerat
på Artportalen sedan tidigare – i Uvbo, Alfta i Hälsingland (1979).
Mjölrödskivlingen Entoloma prunuloides (NT) noterades på båda betesmarkerna i Västanhede under
septemberbesöket. Den har ett fynd registrerat på Artportalen (Hofors kommun), också från 2015.
Övriga ovanliga svampar
Ganska få andra ovanliga svampar noterades, vilket främst beror på den dåliga svamptillgången.
Gulskivig riska Lactarius hysginus noterades utmed körvägen i den norra betesmarken i Västanhede.
Arten är inte tidigare noterad i Artportalen från länet.
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Trubbfingersvamp Clavulinopsis cinereoides noterades i betesmarken i Västanhede.Foto Leif
Andersson.
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4. Förslag på åtgärder
Dokumentation
År 2014 var ett extremt dåligt år för svampar på grund av torkan. Inventeringen av ängssvampar
flyttades därför fram till 2015. Detta år var bättre men långt ifrån ett bra svampår. Detta innebär att
kunskapen om ängssvampar i de inventerade lokalerna är fortsatt ganska dålig. Vi gör bedömningen
att det skulle vara värt att följa de tre bästa lokalerna under ett antal år för att se vilka arter som finns
här. De lokaler som då är av främsta intresse är Västanhede, Majors hage och Remman.
Sannolikt finns det fler gräsmarker i länet som kan antas vara intressanta ängssvamplokaler.
Ytterligare inventeringar av något tjugotal lokaler skulle vara värdefullt.
Skötsel
När det gäller skötsel och hävd av de inventerade objekten så är några av dem välskötta och i god
hävd. Exempelvis Remman , Majors hage, Blixts och Tomtas.
Några objekt skulle må väl av mer intensiv slåtter, t.ex. Fäbods och Morabo.
När det gäller den stora betesmarken i Västanhede så skulle den må bra av lite mer intensiv beteshävd.
Ett sätt att åstadkomma detta skulle vara en indelning av den norra betesmarken i ett par fållor.

Västanhede är särklassigt bland de inventerade områdena. Men i området finns ändå stora ytor som
skulle behöva intensivare bete, röjning av sly och bekämpning av örnbräken. Foto Leif Andersson.
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5. Redovisning av ängsvamplokaler
I detta avsnitt ges en beskrivning av de inventerade objekten. För varje objekt redovisas en karta över
objektets läge och utsträckning. Koordinatangivelser för arter är angivna med 10 m noggrannhet.
Koordinaterna är angivna i systemet RT 90 2,5 gon Väst.
För de olika listade arterna anges artens status som naturvårdsart:
S = signalart i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
NT = nära hotad
VU = sårbar

Fäbods
Området består av två delar som beskrivs separat
Öppen äng och träd- och buskbärande äng
Areal: 1,09 ha
Inventerare
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson
Inventeringstillfällen
2015-09-09 och 2015-10-07
Beskrivning
Den östra delen av detta delområde är en öppen äng. I den västra delen finns ett glest trädskikt mest
bestående av björkar. Ängen ligger mycket vackert med utsikt mot en sjö i söder. I hela området finns
här och var mycket risvegetation bestående av mest lingon och odon.
Flera hävdarter sågs bl.a. brudsporre, darrgräs, fältgentiana, gökärt, jungfrulin, knägräs, ormrot,
ängshavre och ängsvädd. Bland övriga funna arter kan nämnas norrlandsviol, åkervädd och
ängsklocka. Ängen lär ha eller ha haft en av de artrikaste grässvålarna i länet.
Ängssvampar
Endast ett fynd av ängssvamp påträffades, nämligen vit vaxskivling.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker
Inga rödlistade arter blev funna.
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Övriga sällsynta arter
Inga noteringar gjordes.
Bedömning
Lokal med regionalt hög prioritet (Klass B) som ängssvamplokal.
Tyvärr är hävden dålig i området. Vissa delar var slagna, men det var alldeles för hög stubb. Området
hävdas av en äldre man med mycket lite hjälp utifrån.
För att behålla den rika floran i området måste hävden bli bättre, annars försvinner inom kort den rika
floran här. Bättre hävd skulle säkert också locka fram en del ängssvampar. Dessa har inte så stor chans
att tränga igenom den höga stubben som finns där nu.

Fäbods 1, den östra delen med slåttermark. Foto Anita Stridvall.
Träd och buskbärande äng
Areal: 0,61 ha
Inventerare
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson
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Inventeringstillfällen
2015-09-09 och 2015-10-07
Beskrivning
Den västra delen av området består av en gles björkhage med inslag av några stora enar. Här finns
också enstaka barrträd och några stenblock. I söder mot sjön finns en tät trädridå. Gräset var ganska
högt och tovigt vid båda inventeringstillfällena. Slåtterhävden är förhållandevis svag.
I objektet påträffas flera hävdgynnade kärlväxter såsom backnejlika, gökärt, liten blåklocka, stagg,
vårbrodd och ängsvädd. Dessutom påträffas bl.a. backskärvfrö, brudborste och gråfibbla.
Ängssvampar
Utfallet av ängssvampar var mycket magert, inga mer eller mindre allmänna ängsarter hittades.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker
Inga rödlistade ängssvampar påträffades vid något av tillfällena.
Övriga sällsynta arter
Inga övriga sällsynta arter noterades.
Bedömning
Lokal med regionalt lägre prioritet (Klass C) som ängssvamplokal.
Objektet var svagt hävdat och några barrträd i björkhagen bör tas bort. För att öka ljusinsläppet bör
dessutom den täta trädridån mot sjön glesas ut eller tas bort helt.
Om några ängssvampar ska kunna trivas i området krävs att marken slås bättre. Rödskivlingar och
vaxskivlingar kommer inte upp i högvuxet, tovigt gräs.
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Fäbods 2, den östra delen. Foto Anita Stridvall.
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Västanhede
Områdets utgörs av två delar. Dessa beskrivs och bedöms separat.
Del 1 – norra delen
Areal: 16,62 ha
Inventerare
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson
Inventeringstillfällen
2015-09-09 och 2015-10-05
Beskrivning
Detta är ett mycket stort gräsmarksobjekt. Hela området betas av nötkreatur. Stora delar med naturlig
gräsmark utgörs av småkullig, blockrik terräng. Underlaget är en blockrik morän.
Här finns på flera ställen utomordentligt fin grässvål. Bland intressanta arter märks fältgentiana,
slåttergubbe, brudsporre, massor av kattfot, jungfrulin, backnejlika, stagg, gökärt, rödkämpar,
ängsvädd, liten blåklocka, bockrot, ängsklocka, piggstarr, prästkrage, blåsuga, revfibbla, ängsskallra,
ögontröst, rödklint, darrgräs, stor blåklocka och ormrot. I mindre mängd noterades klockpyrola. I detta
sydliga objekt noterades även dvärglummer. Några partier utgörs av gammal åker, främst längst i öster
och i väster. Här är gräsmarksfloran inte så artrik. Några fuktiga partier i de centrala delarna med tuvig
mark, starr och tuvtåtel, har inte heller så artrik gräsmarksflora. Väster om körvägen finns en större
kulle med tallskog men denna ingår inte i objektet – men väl i betesmarken. Trädskiktet är annars
mestadels glest. Det utgörs främst av tall och björk. I buskskiktet finns främst en del en.
Omgivningar utgörs av skog och åkermarker.
Ängssvampar
De allmänna vaxskivlingsarter vi fann var blodvaxskivling, småvaxskivling, toppvaxskivling, gul
vaxskivling, papegojvaxskivling, broskvaxskivling, mönjevaxskivling, bitter vaxskivling, spröd
vaxskivling, vit vaxskivling och ängsvaxskivling. Vidare fann vi rödskivlingsarterna knopprödhätting
och stjärnrödhätting.
Av fingersvampar noterades hagfingersvamp, ängsfingersvamp och aprikosfingersvamp.
Av röksvampar noterades svartnande äggsvamp, blygrå äggsvamp, mjuk röksvamp, vårtig röksvamp
och ängsröksvamp.
Andra ängssvampar som påträffades var gulvit hätta, klorhätta, stolt fjällskivling, rostbrun
grynskivling, ockragul grynskivling, cinnoberröd grynskivling, dagghätting och pepparkragskivling.
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Rödlistade arter i naturliga fodermarker
Två mycel noterades av praktvaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens (NT) RT 90 1547073 x
6702322 och 1547008 x 6702514.
Flera olika mycel av scharlakansröd vaxskivling Hygrocybe punicea (NT) noterades t.ex. RT 90
1547198 x 6702598, 1547391 x 6702413 och 1547839 x 6702240.
Mjölrödskivling Entoloma prunuloides (NT) noterades i den östra delen RT 90 1547455 x 6702247.
Ett intressant fynd är grålila vaxskivling Hygrocybe lacmus (VU) som noterades på en moränkulle
strax Ö om körvägen (RT 90 1547327 x 6702262).
Av fingersvampar noterades trubbfingersvamp Clavulinopsis cinereoides (VU) nära lokalen för grålila
vaxskivling RT 90 1547327 x 6702262.
Övriga sällsynta arter
Den ganska ovanliga arten gulskivig riska Lactarius hysginus påträffades. I kanten mot skogen
noterades strimspindling Cortinarius glaucopus (S).
Bedömning
Lokal med högsta prioritet (klass A) som ängssvamplokal. Svampåret 2015 gav med säkerhet inte
denna fina lokal rättvisa åt den. Här borde kunna finnas hundratals mycel av scharlakansvaxskivling –
2015 noterades bara en handfull. Området bör ägnas några års studier av svampfloran för att bättre
dokumentera den.
Hela objektet bör vara en mycket värdefull lokal för insekter, särskilt fjärilar.
De goda förekomsterna av rödkämpar och blåsippa göra att man kan förmoda att det finns en del kalk i
marken.
För att förbättra området bör sly och gran hållas efter. Sälg och andra blommande buskar och träd bör
sparas. En särskild bekämpning av örnbräken bör ske.
Betestrycket är mestadels bra, särskilt där det är fin grässvål. Men flera områden skulle må väl av
något hårdare betestryck. En indelning av det norra området i flera fållor skulle underlätta ett högre
betestryck.
Stora delar av det norra området består av gamla åkermarker. Dessa områden är tuviga och har oftast
en artfattig flora. I dessa gamla åkrar finns på några ställen små åkerholmar där en del intressanta arter
kan påträffas. Fortsatt hävd i nuvarande omfattning är en förutsättning för att naturvärdena skall
bibehållas.
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Den östra delen av den stora norra betesmarken i Västanhede med spridda tallar. Foto Leif
Andersson.

Den västra delen av den stora norra betesmarken i Västanhede. Foto Anita Stridvall.
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Del 2 – sydvästra delen
Areal: 5,57 ha
Inventerare
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson
Inventeringstillfällen
2015-09-09 och 2015-10-05
Beskrivning
Södra delen av området består mest av blockrika moränmarker med några inslag av större och mindre
granar och några enar. Norrut vidtar ett större område med före detta åkermarker med en del små
åkerholmar i.
Kärlväxtfloran är rik i den södra delen av området. Här påträffas en lång rad hävdgynnade arter såsom
blåsuga, darrgräs, gökärt, kattfot, knägräs, liten blåklocka, prästkrage, stagg, vårbrodd, ängsskallra,
ängsvädd och ögontröst.
Dessutom påträffades blåsippor i närheten av skogsmarken i väster.
Ängssvampar
Vi fann 10 olika vaxskivlingar i området. Dessa var blodvaxskivling, broskvaxskivling,
honungsvaxskivling, mönjevaxskivling, papegojvaxskivling, småvaxskivling, spröd vaxskivling,
toppvaxskivling, vit vaxskivling och ängsvaxskivling.
Vi fann två rödskivlingsarter knutna till betesmarker. Det var blek- och ängsnopping. Vi fann även
några exemplar av en fingersvamp i släktet Clavaria.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker
Den rödlistade arten mjölrödskivling Entoloma prunuloides (NT), RT 90 1547153 x 6701057 blev
funnen i området.
Övriga sällsynta arter
I skogskanten fann vi en fingersvamp i släktet Ramaria. Under träden i betesmarker såg vi en del
mykorrhiza-arter, men inga direkt sällsynta. Bland dessa arter kan nämnas fjäll- och skäggmusseron.
Bedömning
Lokal med regionalt hög prioritet (Klass B) som ängssvamplokal.
Den värdefulla södra delen av området var välhävdad, men några av de mindre granarna bör tas bort
för att låta ett par större granar utvecklas till hagmarksgranar. I den södra delen av det norra området
finns ett ganska stort uppslag med sly, (1547188 x 6700923). Detta bör tas bort så fort som möjligt.
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I den mindre södra betesmarken i Västanhede är ytorna med fin grässvål mindre. Foto Anita Stridvall.
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Gustavsmurarna
Areal: 3,52 ha
Inventerare
Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson
Inventeringstillfällen
2015-09-09 och 2015-10-06
Beskrivning
Detta är ett långsträckt objekt under en större kraftledning. Kraftledningen medför att vegetationen
röjs regelbundet. Här finns också en stig på norra kanten. Större delen av ytan under kraftledningen är
blockrik med piprör, ris och buskar och är inte lämplig ängssvampmiljö. Det finns en del fuktiga
partier under kraftledningen. Dessa är heller inte lämpliga ängssvampmiljöer.
En körväg är anlagd under kraftledningen och här finns ytor med fin gräsmark. Den slås av
länsstyrelsen. Här finns en lång rad gräsmarksarter, trots den begränsade ytan. De flesta i små
mängder, en del dock rikligt. Arter som noterades är rödklint, väddklint, rödkämpar, slankstarr,
ormrot, backvial, skogsvicker, stor blåklocka, liten blåklocka, ängsklocka, gökärt, darrgräs,
ängsskallra, vildlin, månlåsbräken, fältgentiana, hårstarr, brudsporre, skogsnycklar, slåtterblomma,
tagelsäv, gulstarr, hirsstarr, grönstarr, brudborste, blåtåtel, bockrot, älväxing, plattstarr, vasstarr,
ängshavre, knägräs, stagg, prästkrage, vårbrodd, plattlummer, kråkbär, majviva, gullviva, tätört,
brudbröd, kärrspira och tagelstarr.
Genom en felläsning på Naturvårdsverkets hemsida skyddad natur kom en sträcka av
kraftledningsgatan någon km sydöst om den utvalda att inventeras istället för markerad yta.
Anledningen var att Natura 2000-området Flät SE0210302 till formen starkt liknar det avgränsade
området. Natura 2000 området ligger till stor del i Uppsala län.
Ängssvampar
Av ängssvampar noterades fyra vaxskivlingar – blodvaxskivling, vit vaxskivling, ängsvaxskivling och
kantarellvaxskivling. Fyra olika röksvampar noterades – långfotad röksvamp, umbraröksvamp,
skålröksvamp och vårtig röksvamp.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker
Inga rödlistade ängssvampar noterades.
Övriga sällsynta arter
Inga övriga sällsynta arter noterades.
Bedömning
Lokal med regionalt lägre prioritet (Klass C) som ängssvamplokal.
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Den totala ytan gräsmark är för liten för att ge området ett högt värde som ängssvamplokal. Området
har högre värde som kärlväxtlokal och sannolikt också som insektslokal. Bedömningen gäller den del
som inventerades.

Slaget område utmed körvägen under kraftledningsgatan vid Gustavsmurarna. Foto Leif Andersson.

Oslaget område av körvägen under kraftledningsgatan vid Gustavsmurarna. Foto Leif Andersson.
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Tomtas
Areal: 0,17 ha
Inventerare
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson
Inventeringstillfällen
2015-09-10 och 2015-10-06
Beskrivning
Denna lilla äng ligger i en sluttning mot söder och omges av skog i alla väderstreck. Ängen är helt
trädfri, men det finns några enbuskar i ängens centrum. I den östra delen finns en källa och i söder en
starräng.
Floran är mycket artrik i ängen. Här har påträffats ca 75 olika kärlväxtarter. Vid våra besök såg vi
många hävdgynnade arter såsom brudsporre, fältgentiana, liten blåklocka, ormrot, prästkrage,
skogsnycklar, slåtterblomma, stagg, vårbrodd och ängsskallra. Andra arter som vi påträffade här var
axag, kärrfibbla, tätört och vitpyrola. Enligt uppgift har även dvärglummer och tvåblad påträffats i
området.
Ängssvampar
De allmänna arter som påträffades i ängen var blodvaxskivling, vit vaxskivling och ängsvaxskivling.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker
Scharlakansröd vaxskivling Hygrocybe punicea (NT) fann vi på flera platser i ängen, bl a 1515899 x
6777407.
Övriga sällsynta arter
Inga övriga sällsynta arter noterades.
Bedömning
Lokal med regionalt hög prioritet (Klass B) som ängssvamplokal.
En mycket värdefull slåttermark som fortfarande hävdas. Det är viktigt att hävden bibehålls i
framtiden.
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Tomtas. Bild mot V över ört‐ och gräsrik slåttermark i sluttning begränsad av skog. Foto Anita
Stridvall.
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Morabo
Areal: 0,67 ha
Inventerare:
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson
Inventeringstillfällen
2015-09-10 och 2015-10-06
Beskrivning
Objektet är en fäbod med några timrade stugor och öppen hävdad mark kring husen (området kallas
också Morabo fäbodar). Kring stugorna är ett 50x20 m stort område välhävdat. Tyvärr har man i norr
och nordväst om boningshuset låtit bli att slå ett område, där gräset växer tätt och högt. I nordväst
bortom husen har man i ett större öppet område tagit ner alla enbuskar, en del granar och en rönn, men
lämnat kvar det mesta i högar. Ganska högt gräs växer mellan stugorna och stubbområdet, men där
finns också en fin stagghed (1497276 x 6817101).
Vid besöket i september blev bara ett par triviala vaxskivlingar funna, medan det i det välhävdade
området kring husen påträffades flera hävdgynnade kärlväxter, nämligen liten blåklocka, harstarr,
ormrot, prästkrage, sumpmåra och vårbrodd. Dessutom påträffades backskärvfrö, gråfibbla och
grönkulla (1 ex).
I oktober blev ytterligare några vaxskivlingar funna och en rödlistad jordtunga, men bara i det lilla
området runt husen. I övrigt fanns särskilt i oktober rikligt med svampar, som bildar mykorrhiza med
olika träd.
Ängssvampar
Bland dessa blev följande vaxskivlingar funna, nämligen blodvaxskivling, gul vaxskivling,
honungsvaxskivling, vit vaxskivling och ängsvaxskivling.
Dessutom påträffades några arter, som brukar finnas i naturliga fodermarker såsom ockragul
grynskivling, rostbrun grynskivling, mjuk röksvamp och gulvit hätta.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker
I denna kategori påträffades endast purpurbrun jordtunga Microglossum atropurpureum (VU) RT 90
1497314 x 6817043.
Övriga sällsynta arter
Inga arter i denna kategori påträffades.
Bedömning
Lokal med regionalt hög prioritet (Klass B) som ängssvamplokal.
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Större delen av objektet är ohävdat. Om slåtter skall bedrivas i den norra delen måste dock de höga
stubbarna och avverkningsavfallet tas bort. Det ohävdade partiet snett framför huset bör inkluderas i
det öppna välhävdade området runt husen, där alla ängssvampar och hävdgynnade kärlväxter hittills
påträffats.

Morabo. Bild tagen mot NV över del av fäbodsområdet, där enar och granar tagits bort. Foto Anita
Stridvall.
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Majors hage, Haga
Areal: 10,26 ha
Inventerare
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson, Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson
Inventeringstillfällen
2015-09-10 och 2015-10-06
Beskrivning
Stort objekt i nordsluttning. Den största delen är en betad skog tydligt präglad av betet. Här finns en
fin luckighet, särskilt i de östra delarna. Huvudsakligen är det granskog. I den betade skogen noterades
inga ängssvampar. Den finaste ytan från ängssvampsynpunkt är den öppna betesmarken längst ner, i
norr. Denna omfattar ca 3 ha. I nordväst finns en större yta medan den nordöstra delen är en smalare
kantzon nedom skogen. Genomgående utgörs vegetationen av en synnerligen vacker stagghed. Ställvis
är den fuktigare och bör då enligt Nordiska ministerrådets Vegetationstyper i Norden klassas som som
Stagg-variant av Fuktäng av gräs-lågstarr-typ.
Objektet är mycket välhävdat – under fältarbetet noterades att får (troligen större delen av säsongen)
och häst hade betat området.
Omgivningarna utgörs av åkrar i norr, i övrigt av barrskog.
I betesmarken påträffades flera hävdgynnade kärlväxter, nämligen harstarr, höstlåsbräken, jungfru
Marie nycklar, grönvit nattviol, tätört, kattfot, ormrot, prästkrage, stagg och vårbrodd. Dessutom fanns
flera bestånd med dvärglummer och åkerbär. I skogen fann vi linnea.
De flesta av de funna ängssvamparna fanns i den smala remsan i nordöst, i september, då det var
fuktigt i skuggan av skogen. Den svagt sluttande fårbetesmarken i väster var ganska torr vid båda
tillfällena och endast få rena ängsarter blev funna här.
Ängssvampar
Av dessa påträffades vaxskivlingarna blodvaxskivling, broskvaxskivling, gul vaxskivling,
honungsvaxskivling, kantarellvaxskivling, mörkfjällig vaxskivling, spröd vaxskivling,
toppvaxskivling, vit vaxskivling och ängsvaxskivling.
Rödskivlingarna bleknopping och stjärnrödhätting hittades.
Flera olika röksvampar som påträffas i gräsmarker noterades. Dessa var mjuk röksvamp,
skålröksvamp, långfotad röksvamp, vårtig röksvamp, umbraröksvamp och ängsröksvamp.
I övrigt blev följande i ängs- och betesmarker vanliga arter funna, nämligen ockragul grynskivling,
blekfotad hätting, honungshätting, toppslätskivling och gråbroking.
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Rödlistade arter i naturliga fodermarker
Tre rödlistade ängssvampar noterades. En av dessa var hedröksvamp Lycoperdon ericaceum (NT) RT
90 1529310 x 6819920.
Purpurbrun jordtunga Microglossum atropurpureum (VU) noterades i nederkanten av betesmarken RT
90 1529312 x 6819929.
Den enda rödlistade vaxskivlingen som påträffades var lila vaxskivling Hygrocybe flavipes (NT) RT
90 1529479 x 6820026.
Övriga sällsynta arter
Inga svampar i denna kategori påträffades, men höstlåsbräken Botrychium multifidum (NT) RT 90
1529342 x 6820955 blev funnen.
Bedömning
Lokal med högsta prioritet (klass A) som ängssvamplokal. Fynden som gjordes under 2015 ger
förmodligen inte rättvisa åt denna fina lokal. Området bör följas på svamptillgången under ett antal år.
Betesmarken är ganska välhävdad, men tuvig och med långt gräs här och var. Detta torde vara en av
södra Norrlands vackraste stagghedar. Det finaste området (2015) ligger söder om skogen i nordöst,
där också de flesta vaxskivlingarna påträffades. Något högre betestryck önskvärt i det stora öppna
området för att röd- och vaxskivlingar ska kunna ta sig igenom och synas i gräset. Mycket björksly
finns i ett område.
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Stora arealer med stagghed och staggäng finns i Majors hage. Foto Anita Stridvall.
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Under den torra hösten 2015 så fanns ängssvamparna främst i den av skogen skuggade nedre delen i
nordöst. Här påträffades lila vaxskivling Hygrocybe flavipes. Foto Anita Stridvall.
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Blixts
Areal: 0,70 ha
Inventerare
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson
Inventeringstillfällen
2015-09-10 och 2015-10-06
Beskrivning
I den södra delen består objektet av öppen slåttermark, där det i den östra kanten växer några enar, en
olvon- och en spireabuske, samt en stor björk. Vid vårt besök i oktober påträffades rikligt av en
rödlistad vaxskivling, samt några allmänna vaxskivlingar.
I den norra delen finns en fårhage, där åtta tackor betar. Där är gräset högt, mest tuvtåtel, och inga
svampar hittades vid något av inventeringstillfällena. Här växer i ett område några små granar tätt.
Flera hävdgynnade kärlväxter påträffas i den södra välhävdade delen, nämligen gökärt, kattfot, liten
blåklocka, ormrot, stagg, vårbrodd, ängsskallra och ögontröst. Dessutom påträffas brudborste och
ängsklocka.
I den genom fårbete svagt hävdade norra delen finns de hävdgynnade kärlväxterna, harstarr, liten
blåklocka och stagg. Dessutom växer här ängsklocka.
Ängssvampar
Följande allmänna vaxskivlingar blev funna, nämligen blodvaxskivling, småvaxskivling och
ängsvaxskivling. Dessutom hittades mjuk röksvamp.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker
En rödlistad vaxskivling påträffades, nämligen scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea (NT), RT
90 1538357 x 6829805 och ett par närliggande ställen. Sannolikt finns tre olika mycel.
Övriga sällsynta arter
Inga arter i denna kategori påträffades.
Bedömning
Lokal med regionalt hög prioritet (Klass B) som ängssvamplokal.
Området är välhävdat. Torkan i år har dock medfört att få fynd gjordes. I området närmast vägen växer
på vägrenen några lupiner. Dessa behöver avlägsnas så snabbt som möjligt med rötter och allt, annars
har de snart invaderat ängen, då de är mycket invasiva.
I den norra fårbetade hagen borde kunna påträffas ängssvampar, men hävden är hittills för dålig.
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Bild mot NO över slåttermark och längst bort fårbetesmark med högt gräs. Enstaka buskar finns i
öster. Foto Anita Stridvall.
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Bäckeskogsvallen
Areal: 0,44 ha
Inventerare
Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson
Inventeringstillfällen
2015-09-10 och 2015-10-06
Beskrivning
Detta är en ogödslad slåtteräng i en sydvästsluttning som ligger i skogsmarkerna 8 km väster om
Hennan. Den slås till stor del med slåtterbalk men också med lie. I kanterna finns en del uppslag av
framför allt gran. Hela ängen är restaurerad 1985 och var under 1980-talet ganska igenväxt med gran.
Ängen var i bruk till 1939 och växte igen efter det. Det som finns idag är resultatet av 30 års
restaurering.
Ett antal äldre välbevarade fäbodsbyggnader finns vid ängen.
Ängen har en bitvis mycket fin ängsflora där fältgentiana och mängder med olika låsbräkenarter är
mest framträdande. Vid besöket noterades av de senare höstlåsbräken, rutlåsbräken och månlåsbräken
men tidigare är även topplåsbräken påträffad. Här finns också ormrot, grönkulla, dvärglummer, stagg
och fjälltimotej. De nedre delarna är fuktigare och hyser en mer högväxt vegetation och inte lika
mycket ängsväxter. Vegetationen tyder genomgående på kalkfattiga jordar.
Omgivningarna utgörs av barrskog.
Ängen är sedan ganska lång tid tämligen väl dokumenterad av brukaren, Maj Johansson, som samlat
in och fått artbestämt många ängssvampar. Bland fynd som gjorts tidigare märks dadelvaxskivling
Hygrocybe spadicea, grålila vaxskivling Hygrocybe lacmus, rökfingersvamp Clavaria fumosa och fyra
olika jordtungor.
Ängssvampar
I området noterades ett flertal olika ängssvampar. Bland fingersvamparna noterades ängsfingersvamp,
hagfingersvamp och aprikosfingersvamp.
Av vaxskivlingar noterades spröd vaxskivling, gul vaxskivling, blodvaxskivling, toppvaxskivling, vit
vaxskivling och slemvaxskivling.
Av övriga svampar växande I gräsmarker noterades mörk röksvamp, ockragul grynskivling, rödgrå
grynskivling, gulköttig grynskivling, pepparkragskivling, honungshätting och dagghätting.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker
Inga rödlistade arter noterades under inventeringen men flera rödlistade ängssvampar är kända sedan
tidigare. Maj Johansson, som sköter området, noterade scharlakansvaxskivling Hygrocybe punicea
under 2015.
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Övriga sällsynta arter
Inga arter i denna kategori noterades.
Bedömning
Lokal med regionalt hög prioritet (Klass B) som ängssvamplokal.
Året gjorde inte området rättvisa vad gäller förekomst av ängssvamp. Vid besöket den 10 september
var det torrt och inga svampar påträffades. Under besöket den 6 oktober noterades en del arter men det
var morgonen efter första frostnatten så svamparna var något påverkade. Bäckeskogsvallen är dock
relativt väldokumenterad sedan tidigare.

Bäckeskogsvallen strax innan vegetationen slogs. Foto Leif Andersson.

Flera välhållna fäbodsbyggnader finns vid Bäckeskogsvallen. Foto Leif Andersson.
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Remman
Areal: 1,63 ha
Inventerare
Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson
Inventeringstillfällen
2015-09-10 och 2015-10-06
Beskrivning
Detta är en större slåtteräng i sydsluttning som ligger långt upp i skogen, en mil från närmsta bebodda
trakter. Ängen slås i huvudsak med slåtterbalk. Området slås av traktens Naturskyddsförening och är
välhävdat. Längs upp i norra kanten finns bebyggelse – ett fritidshus. En liten körväg löper genom
ängen från grusvägen i sydkanten upp till fritidshuset.
Längst i söder finns några äldre planterade vårdträd, framför allt ett par lönnar. På dessa växer lunglav
och koralltaggsvamp noterades. Av vårdträd noterades även lind, främst uppe vid bebyggelsen.
Omgivningarna utgörs av skog, både barrskog och lövskog.
Ängen har i stora delar en fin slåtterängsflora med en hel del fältgentiana och brudsporre. Rikligt med
svartfryle, ormrot, stagg och jungfru Marie nycklar. Andra intressanta arter är dvärglummer,
klockpyrola, höstlåsbräken, månlåsbräken, backnejlika, åkerbär och slåtterfibbla. Floran antyder en
viss kalkpåverkan.
Ängssvampar
Under inventeringen noterades hagfingersvamp, ockragul grynskivling, rödgrå grynskivling, gulköttig
grynskivling och rostbrun grynskivling.
Av vaxskivlingar noterades spröd vaxskivling, blodvaxskivling, toppvaxskivling, mönjevaxskivling
och vit vaxskivling.
Rödlistade arter i naturliga fodermarker
Scharlakansröd vaxskivling Hygrocybe punicea (NT) noterades på fyra olika platser i ängen RT 90
1516028 x 6886650, 1516039´x 6886687, 1516052 x 6886694 och 1516066 x 6886655.
Purpurbrun jordtunga Microglossum atropurpureum (VU) noterades i den övre, västra delen av ängen
RT 90 1516028 x 6886650.
Övriga sällsynta arter
På en gammal lönn noterades koralltaggsvamp Hericium coralloides (NT) och lunglav Lobaria
pulmonaria (NT). Lönnticka Oxyporus populinus finns också på den gamla lönnen, en art som är
ovanlig i dessa trakter.
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Bedömning
Lokal med högsta prioritet (klass A) som ängssvamplokal.
Detta objekt drabbades hårt av sommartorkan 2015 – fynden ger sannolikt inte alls rättvisa åt ängen
som ängsvampslokal. Objektet bör därför följas ett antal år på sin svampflora.
Det är ett stort och fint gräsmarksekosystem och här borde kunna finnas ett tjugotal arter
vaxskivlingar. Ängen är välskött som slåttermark och det är av största vikt att denna slåtter fortsätter
för att värdena ska bevaras.

Slåtterängen vid Remman efter slåttern. Längst upp finns ett par fritidshus. Foto Leif Andersson.
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