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ÄÄngssvamparngssvampar
Svampar med sin huvudsakliga Svampar med sin huvudsakliga 

utbredning i ogutbredning i ogöödslade, hdslade, häävdade vdade 
grgrääsmarkersmarker

Drygt 150 arter, knappt 70 pDrygt 150 arter, knappt 70 påå rröödlistan dlistan 
(2005)(2005)

ÄÄngssvamparngssvampar--5 grupper5 grupper

 VaxskivlingarVaxskivlingar
 RRöödskivlingardskivlingar
 FingersvamparFingersvampar
 JordtungorJordtungor
 MusseronliknandeMusseronliknande

©Mycokey/
Jens PetersenThomas Laessö



2

ÅÅtgtgäärdsprogram frdsprogram föör svampar i r svampar i 
äängsngs-- och betesmarker 2009och betesmarker 2009--20132013
 Praktvaxskivling och fager vaxskivling Praktvaxskivling och fager vaxskivling 

finns inte med pfinns inte med påå rröödlistan 2015dlistan 2015
( >200 lokaler)( >200 lokaler)

 BlBlåårröödling dling äändras till NT (idag VU)ndras till NT (idag VU)
( >100 lokaler)( >100 lokaler)

Fager vaxskivling, NTFager vaxskivling, NT

 H. H. aurantiosplendensaurantiosplendens
hatt, orange, hatt, orange, klibbigklibbig--hygrofanhygrofan
tjock, gul torr fottjock, gul torr fot
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Praktvaxskivling, NTPraktvaxskivling, NT

 H. H. splendidissimasplendidissima
blodrblodrööd, d, 
lameller frialameller fria
hatt & fot hatt & fot 
torra, plattadtorra, plattad
doftar honungdoftar honung

BlBlåårröödling, VUdling, VU

 E. E. madidummadidum
stor o kraftigstor o kraftig
blblåå--blblåågrgråå, , 
radiradiäärfibrigrfibrig,,
tjock fot, tjock fot, 
luktar mjluktar mjööll
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ÅÅGPGP--äängssvamparngssvampar

 Antalet lokaler fAntalet lokaler föör arterna ska inte minskar arterna ska inte minska
 Senast 2011 bSenast 2011 böör kunskapen om de mest r kunskapen om de mest 

skyddsvskyddsväärda markerna frda markerna föör arterna vara mycket r arterna vara mycket 
bbäättrettre

 Senast 2012 bSenast 2012 böör kunskapen om r kunskapen om äängssvampar ngssvampar 
hos hos naturvnaturvåårdanderdande myndigheter och bermyndigheter och beröörda rda 
markmarkäägare/brukare vara spridd (och god)gare/brukare vara spridd (och god)

NaturvNaturväärdenrden--bedbedöömningarmningar

 PoPoäängsystem kan bli komplexangsystem kan bli komplexa

 VaxskivlingarVaxskivlingar
antal arter vid 1 besantal arter vid 1 besöök/flera besk/flera besöökk
<5(<10)   5<5(<10)   5--10(1010(10--20)   >10(>20)20)   >10(>20)

lokalt     regionalt       nationelltlokalt     regionalt       nationellt
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ÅÅtgtgäärderrder

 InventeringsmetodikInventeringsmetodik
 Utbildning av inventerareUtbildning av inventerare
 FFäältinventeringltinventering
 Prioritering mellan lokaler fPrioritering mellan lokaler föör bevarande, r bevarande, 

regionala regionala ååtgtgäärdsplaner, genomfrdsplaner, genomfööra ra 
sksköötsel och restaurering, informera tsel och restaurering, informera 
markmarkäägare/brukare, upprgare/brukare, uppräätta tta 
forskarkontakter.forskarkontakter.

Metod Metod --sammanfattningsammanfattning

 Urval av lokalerUrval av lokaler
 FFäältbesltbesöök och dokumentationk och dokumentation
 Rapportering via ArtportalenRapportering via Artportalen
 UppfUppfööljning pljning påå LstLst
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ÄÄngssvampar, hur ofta & nngssvampar, hur ofta & näärr

 Upprepade besUpprepade besöök pk påå goda lokalergoda lokaler
var 10:e dag var 10:e dag  4 bes4 besöök/sk/sääsongsong

 33--4 s4 sääsonger fsonger föör att bli rimligt sr att bli rimligt sääkerker

Urval av fUrval av fäältobjekt, enligt ltobjekt, enligt ÅÅGPGP

 Fynd efter 1990 Fynd efter 1990 
med god hmed god häävd eller vd eller restaueringsobjektrestaueringsobjekt
ObsdatabasenObsdatabasen, Artdatabanken, Artdatabanken

 Potentiella marker med rPotentiella marker med räätt naturtyptt naturtyp
TUVATUVA

 Fynd av mFynd av måånga nga äängssvampar/hotade arterngssvampar/hotade arter
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ÄÄngsngs-- och betesmarkeroch betesmarker
Naturtyper, i fNaturtyper, i föörsta handrsta hand

 KalkgrKalkgrääsmarker, 6210smarker, 6210
 StaggrStaggrääsmarker, 6230smarker, 6230
 SilikatgrSilikatgrääsmarker,6270smarker,6270

 ÄÄngar i lngar i lååglandet, 6510glandet, 6510
 HHööglgläänta nta äängar, 6520ngar, 6520
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Naturtyper, intressantaNaturtyper, intressanta

 Torra Torra hedarhedar--EnbuskmarkerEnbuskmarker
4030/51304030/5130

 GrGrääsmark psmark påå kalkhkalkhäällarllar
61106110

 Alpina kalkgrAlpina kalkgrääsmarkersmarker
61706170

 ””rikarika”” skogsmiljskogsmiljööer inomer inom
9020, 9040, 90709020, 9040, 9070
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Intressanta grIntressanta grääsmarksmiljsmarksmiljööerer

 GGåårdstunrdstun
 KyrkogKyrkogåårdarrdar
 VVäägskgskääl, stigarl, stigar
 ””slitnaslitna”” grgrääsytorsytor
 BasmineralpBasmineralpååverkadverkad vegetationvegetation
 KraftledningsgatorKraftledningsgator
 Golfruffar, landningsbanorGolfruffar, landningsbanor……??

Rapportera via ArtportalenRapportera via Artportalen

 www.artportalen.sewww.artportalen.se
rapportsystem frapportsystem föör vr vääxter och svamparxter och svampar

 ManualenManualen
 WebbformulWebbformuläärr
 ExcelExcel--filfil


