
Naturbetesmarkernas
Svampar ' Rupport (Il

I nr 1-00 av Melgus redovisade jag
delar av resultatet fiån den svampin-
ventering av naturbetesmarke. i Sura-
hammars kommun, som vi i svanp"

eruppen påbö{åt. Funsan i dessa

marker ä. nycket dåligr urforskad
vilket framgick åv resultatet, då flera
nyå aner "ängssvanpar" som tidigåre
ej påträffats eller beskivils från vår
kommun kunde presenteras. Någm av
anema vår dessutom nya ör land-
skapet Väsrmanland. I uppsaBen finns
en beskrivning av några åv de värde-
fullaste naturbetesmarkemå i kom-
muren och vad vi hittat i dersa,

båserat på maierial särskilt från sä-

songen 1998. Områdena är Västsura
ekhåge, Elinebo, Bovauen, Holmtor-
pet, Gals1ugån4\,Iagsjömaden, Norrby
(Kalänsen) och Skoesmuren.

Nyå onråden
lnventeringen har påöljande säsonger
fonsatt i ofttrminskad intensilet och i
denna rappon inkluderas resultatel
från 2000 och 2001, båda åren myckel
bra ängssvanpssäsonger. Däremot
blev 1999 ett bortenår ör dessa

svamparpå srund a! torka. Några nya

onråden son ingår i vår inv€ntering
finns med i denna redovisning. Desså
är Kohagens nalureservål, Baståsen,
Sångkånsbacken, Kungshanmår och
Lyckars stjårna. Ett område söder om
Olb€rga, mellan Getängen och Sl
Älsätra i Hallstahammars kommun har
ragits med, här benämnt Ängfors. Ett
annat "utomsockres' betesområde
som & fiiremål fiir våra undersök-
ningar :ir Skästa i Lillhårads socken,

Invenrering€ns uppläggning
För a$ få en någoriundå rättvis bild åv
vilka svåmpar som ftjrekomm€r i €n
betes- eller ängsmark kijvs ått om-
rådet besöks kontinuerligt under en
låns ftjljd av år. Under en hel säsons,
(d v sjuni - november), innebär det att
man gör besök i ett och samma om-
råde med en lili två \,€ckors intervall.
V;d oplinåla ttrhållånden (ämn
nede$örd över perioden och gäma
tned bög medeltemperatur) hävs 1ä-

lare besök. Det kan annars vara låt1 att
örbise en an som uppträder under en
kod period elt år, ftir att sedån helt
utebli under ell eller flerå påftjljande

år. I gengä]d innebär det åt va.je
besök som gös blir mycket spän-
nande, tnan vet aldrig vad som kan
dyka upp. Sanrmanfattningsvis har vår
undersökning visat att ur funga-
synpunkr har vi ett antal verkliga
piirlor bland naturbetesmarkema i
kommunen. Nägra av dem har en
nåtionelh och i visså fail e$ inier-
nationelh bevarandevårde.

Den frjljande redovisningen irleds
med en kon beskrivning av de
ornråden som tillkommit i jämörelse
med den tidigare rapporlen. I korlhel
nårins något om nälurvärdena i dessa.

S€dan presenteras och konmenteras
några av svåmpartema mera u!{iirlig!
samt anges i vilkå onråden de på-
träffats.

I dennå rapport (II), liksom i föna
redovisning€n, är de! ftamftjr alh de
släkten som är mest representativå
ftån belesmarker som presenterås, dvs
vaxskivlingår, rödskivlingar, finger,
svampar och jordtungor (släk1ena ?ir

säledes Hlgtocybe, Entalona, Claya-
tia, Clarulinopsis, Ranatiopsis, Geo-
glossun, Microglossun och Tticha-
g1d$ur). En viss snedfttrdelning finns
i listan över arter, dåjåg främst samlat
och studerat d),aro.låe samt finger-
svarnpåma och jordtungorna.

Kort beskrivning av de nya om-
rådena

Kohagens NR
Det konmunala naturreservåte! strax
norr om Surahammar uppvisar en
nosaik av olika nalunyper. Det är
främst den öppna betesmarken ;

områdets södra halva och som gränsar
till Kolbäcksån som ?ir inrressanl ur
ångssvåmpssynpunkt. Torra, steniga
enbuskmark€r med katlfot, eråfibbla
och låsbräk€n firljls hiir liksom
våt:ingår med aner som myskgräs,
plattstan, slåtterblomma och jungfru
Marie nycklar. Ornrådet har under
senare år betats av ridskolans häslar.
vissa år även nötdjuroch {å..

"Mia bild ay Kohagen"
Teckn: Ulla ErMeistet

Baståsen
I Båslåsen har bedrivits ddskol€verk,
samhet sedåD 1970, då Mia och Bobby
Lindahl ftirv?irvade stället. Desstör-
innan var de! arrendeställe under Sura-
hammars Bruk. Den intressantasle
delen ur funga- och floråsynpunkt vid
Bålåsen är den s k Sjöhågen, beiägen i
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norr mellan sjön Glåpen och den f d
lisjöbanan. I denna del firms öppen,

slenig och enbuskb€vuxen moriinmark
med inslag av en större $andominerad
skogsdung€. I dungens bryn mot söder
finns enstaka laaftiga hasselbuskår.
Fuldigare strndskog med bjök och
klibbal ftiekomrner liksoF solitårå
åldre bjölkar, åsp, rönn och sälg.

Cdssvålen :ir kortbetad och besta! av
bl a "gråfibblesamhällen'r, kattfot,
knipp&yle, vårstan och jungfrulin. På

trampnötta fläckar kån lram i maj
fiirekomma bestånd m€d vårfitgät-
migej.

Sångkiirrsbacken
Son bekånt har Rannäs-Virsbo Natur-
klubb sköts€låvtål med lånsstyrelsen

angående Sångkiirrsbacken i Djupebo.
Det innebär att backen slåttras årligen.
Liingre tillbaks håvdades denna hag-

mark genom b€te med nötdjur. På

senare & hår området alltmera igen-
vuxit och är i behov av resiaurerings-
åtgårder. Floran iir omvåxlande med

fiirekomst av kanfot, låsbriiken, f?tlt-
g€ntianå, vippärt m m.

KungshaInmar
Denna stora och omväxlande betes-

nark ilr belägen strax söder om

idrottsplatsen i Ramnås. Här finns en
stor blandskogsdung€ som omges av
fina lövbryn med björk, ek och riklist
med åsp. Ett flertal hålträd finns med
häckande arter som gröngöling, spill-
laåka, nötväcka och starc. En mycket
fin dunge med ek och tall frnns i den

nona delen. Sienig ändmorän tred
enbuskar finls i kråftI€dningssatan
mor bånvallen i markens östra del. Där
hiBar man bl a katfol, låsbr:iken,

stågg, ljung, ängsvädd och knägräs.
Hävden sker med nötdjur från Ramnäs
Lantbruk AB.

Lyckans stjärtra
Sirax noII om Seglingsberg och öster
om låndsvägen öppnar sis denna ku-
perade betesmårk där vi finner syd-
vända steniga sluttningar med grå-

fi bblemattor, blåklockor, prästkragår

och eulmtua. En mindre aspduns€
med ett pår borr:id (håckande större
håckspett och stare) finns, liksom
enslaka solicira granar och en ensam

srov rall. I sydvåst finns ruinemå efter
torpet med namnet Lyckans stjiirna.
Den lägre liggand€ marken utgörs av

en vådng som delas av €n $tad bäck.
I väster finns en välbevarad och

Mlist ilamträdande stråckå av fdre'
gångaren till nuvamnde landsvägen,
med en likaledes välbevarad slenbo.
Den gamla vägen kantas åv några
grova sälgar. På en av dessa kan man
vissa år se den vackra svaveltickan.
I dennå hage betar tuligen 7-8 nöldjur
tillhörånde Seglingsbergs Gård (Rsrn-

nås lantbruk AB).

Ängfors
D€nna mycket intressanta naturbetes-
mark är som närurts belågen i vår
gnnnkonmun i söder. Om du kör lilla
vägen till Hallsta hardu Ängforshagen
på viinster sida och på d€n högra mot
Kolbäcksån ligger den fina våtmark€n
Stora Fly. Såvål vägen som ån gör här
€n skarp krök. I Ängforshasen finns
vacka haebjörkar, ek och nåsra finå
hasselbuskar. Friskångspartier blandas

med torra enebackar. Här som i de

fl€sta liknande och htir presenleråde

marker finns gråfibbla, kaitfot, lås-
br:!ken, liten och stor blåklocka, dan-
gräs, jungfrulin, slagg m m. Ä 2000
u1örde rnarkägaren Åsby lantbruk
röjningsinsalser i området. Yuerligare
behov åv reslaureringsålgärder finns,
exempelvis bonhuggning av små-
granar. Håvden sker m€d nö1djDr.

Skåsta
Denna betesmark har du mången gång
passerat då du fårdåts väg 66 nellån
Sura och Våsrerås. Skåsta ridhus s1år

det på en skylt slrax ftire lillhärads-
masten. Här betar hästar och der är
endast små panier lonbackår som ur
flora- och fungasynpunkt är spän-
nande. Här växer exernpelvis blåsuga,
låsbråken, bockot och rödkänpar.
Den slörsta arealen år annars gödslad
vall. I brynen mo! angrrinsande skogs-
mark finns aspbestånd med ett flertal
bolräd, dtu bl a siaren häckår.

År ZOOO minns saikert mångå av oss
den rikliga nede$örden med kråftiga
översvämningår i Kolbäcksådalen som

fijljd. T ex låg helå Massjömaden
under vatten de! 2tl7. Belesdjuren
logs därifrån under en period ör art
senÄre, då vanennivån återgåtr till
mera normalia, åter släppas där. Det
var också nill under hela hösten,langl
in i decenber. I mitten på julmånaden
fanns fina bestand med "?ingssvanpar,'
i betesbackåma. Sannolikt en unikt år
med ranke på den "örlängda" svamp-
säsongen.

Under 2001 har regnet fallit sanska
järnt ldrdelat över säsongen, t o m
oktober nrånad. De! har också varir
varmt under slörre delen av perioden
och med dessa ldrutsätrningar blev de1
ett mycket bra svampår. Ändåblev
svåmpsäsongen 2001 i der nännasle
lvå månader konare än det exrrema
ar€I 2000. Inkessant i sarnmanhangel
är att vissa arter som uppträdd€
tälnl;g€n allmänt 2000 har saknats heh
säsongen 2001, vilket understryker
vikten av mångariga uppfttljningår vid
irndersökningar av en beresmarks
funga.
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Rödlistans kttegorier:

RE Försvunnen

CR Atut hotad
EN Starkt horad
VU Sårbar
NT Miss$/nnad
DD Kunskapsbrist

I Sverige finns for närvarande 46 arter
vaxskivlingar (slåktet dlgroc),åe) be'
skjvna, (ArtDatabanken, 1998). Av
dessa är 18 med på den senaste röd-
lisran. Av de 46 artema hår vi i Sum-
hammals konrmun hiltills pturäffa! 33

(72%), ,raav 12 rödlistade. I det

fttliande presenteras 15 av d€ merå

ovanliga artema som vi hiltat.

Grönsul våxskivling (vU)
Hygtocy be c i t i nor irens
Uppenbarligen en sällsynt an inon
hela sit! utbredningsontåd€. Var fijre
1998 endast känd fran Muren. År
2000 uppträdde den med ett fint
bestånd vid Holmlorpel såmt mera
sparsamt i Norrby. Anen har där€mot

inte observerats under 2001.

Brun änssvåxskivling (NT)
qgtocybe colemanniana
Denna sällsynta vaxskivling har vi hit-
rills hitlat en såns, nämli8en i Eling-

bos häs1betåde hage den 28/9 2001.

Våxte där med 2 exemplar i mossig,

örtrik gråssvåI. Bruna ångsvåxsk;v-
lingen är ide tidigare rappoferad ftån

Lilå vaxskivling, (NT)
Hystocybe taripes
Den lilå vaxskivlingen ingår i en del-
vis outredd artgrupp gråvioletta vax-
skivlingar. Dessa är fem till antalet

varav tre påträffals i Sumhammars

kommun. De andra två är grålilå våx-
.Uivlii.g, H lacnus, (NT) och strål
vå$kivling, H /adtala, (VU).

Lila vaxing har vi hittat fitrst 2001 på

två lokaler, Ängfors och Bovallen. (l
Mergus l-00 uppgavs felaktigt atl den

hirats vid Holmtorper 1998). De två

&nden 2001 ä de liirsra åv arten i
Västnanland. Crålila vaxingen, son
tycks vara den minst sälisynla av de

tre, har vi notemd ftån Muren (2
lokaler 2000), Holmlorpet (1998 och
2000) och Gatstugan (2000 och 2001).
Strålvaxingen blev en ny bekanlskap

för oss 2001, då vi hittåde den i
Kohagen, Catslugan och Elingbo. Sär'
skilt den sistn?imnda är myckel säll-
s),nt rapporterad fiån sverige och kan
möjligeD våra ftjrbis€dd. Våra fynd år
de ftirstå ftir Västmanland.

MulseronvaNkiYling
Hygtocybefarnicata
En art som plockats bort från den sen'
aste rödlistan. I Surahatunars kom-
lnun bör den dock varå kvår som

"lokalt" $dlisrad. Hiuills känd från
Bovållen, Holntorpet, Muren och

Norby.
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Rodnånd€ vaxskivling, (VU)
Hygtocybe ingata
Luktar nitröst, liksom den nårsrående
och betydligt vanligare lutvaxskiv-
lingen, 1/ n,l,,ata. Rodnande vaxingen
är sälls,nt, hittills på1räffad på rre
lokaler, samtliga under år 2000. Dessa
år Norby, Elingbo och Ängfors.

TrådvåIskivling, (VU)
Hygrocybe internedia
En ga$ka stor och kafrig rödorånee
till gulorange vaxing ned rrådig och
småtällig hatt. Enligt mitt tycke en
mycket vacker svamp. Sällsynt art, d;ir
ft,rsrå S,ndet gjordes 2000 på fem
lokaler Baståsen, Sånekå$sbacken,
Bovallen, Nonby och Elingbo. År
2001 upp*ådde den med en grupp på
ny plals i Bovallens fina narurbetes-
mark, ör övrigt enda rynder und€r
ärc|.

Bitter vaxskivling
Hygrccybe nucronella
En liten, röd rill orange vaxing, som
verkar vara mycket sällsynt hos oss_

Första fynden av derna art hinades
under 2000 i två betesmarker, nämli-
sen Björkudden och Rabo. Båda ryn-
d€n gjordes mycker sent på säsorgen,
l9ll I respektive l0/12. Björkudden
betades åv får och Rabo av nöt och
håsl. Det senaste år€t (2001) har tyvärr
inle Björkudden hävdats.

Scharlåkansvårrkivling, (NT)

Denna slora och köttiga an år6ml;gen
allmän och tycks mera gynnad av
slåtrer ån be1€. Uppträdde 2001 med
c:a 140 (l) exemplar i de marker vi
slåitrar i Muren. Allmän också i t ex

Bovallen och Nonby. Förekommer i
de flesta åv oss undersökta slåtter- och
naturbelesmarkema.

Spetsvaxskivling
Hygtocybe percistens
Sällsynt an som vi hitri s endasr
funnil i backå.na vid Elingbo och då
särskih i den nona häslbetade hagen.
Försra rynden gjordes 2000 och den
uppaådde låmligeD allmänt i sammå
hage åven 2001. Komme. ganska
tidigt på säsong€n, ; augusri.

Blodröd våxskivlingr NT)
Hy gr o q b e p ha e o c o cc i ne a
Hittades liirsta gången 1998 i Muren.
Under 2001 hi8ad€ vi den i Elinsbos
hästbelade hage, där den uppträdde i
rnindre grupper på en pår ställen.
Dessa år hittills endå 8,nden åv den i
kommunen och tillika i Våsrmånland.

Luktvsxskivling, (NT)

Mindre allmän an som hittills hirtår. i
Holmtorpel, Bovållen, Elinsbo, Väsl-
surå ekhage och Mur€n- Lukten är
speciell, påminnande om bärfis elter
ekdska, (kan dock våra svår ån
öminma).

Dådelvåxskivling, (NT)
Hygrocrbe spadicea
Mycket sällsynr ar som v:ixre 2001 i
Elingbo, där den fanns spridd på ninsl
ryra fråo varandn skilda ptåtser. Fruk,
lifc€rade under de två fttrsla veckomå
i september. Öveffaskad blev jåg då
den upplrädde med en grupp på Is-tal
ftuktkoppar i Lyckans stjäma den
2919. Denna ån är knuten rill de allra

(Ar en ån tu rödlistad betyde! åll den &
ho1ad eller nissg,mad 9å nå8or såft av

nåmiskes pAvelkd på nalNn. och atl den

(Vaxskivlinsar)



lonaste och magraste bet€sbackarna,
de son ofiast domineras av gråfibblå.
Första ryndet i komrnunen.

Praktvaxskivling, (NT)
Hygt ocybe s pl e ndi d n s ina
E$ rynd ftjrelisger av denna vackra
och ovanliga vaxing. Sendkilen i
oktober 2000, (p.esenteråd i Mergus
1-01). Visade sig inte där eller
annorstädes 2001.

EödskiYlinsar)

Släktet E rolorra är ett av de anrikaste
skivlingsslåktena inom svamparnas
värld med c:å 140 afier beskrivna fttr
Sver;ge. Av dessa är 13 rödlistade.
Släktet är dåligt känl i Sverige och
flera av anerna kan vara ftirbiseddå.
Någrå av våra fynd kan dock varå
värda a1t här uppmårksamma.

Stornopping
Entoloma griseocyneum
Ganska stor och mindre allmän,art
som dock hittats i flenalet av de
undefökta onrådena.

Ögonnopping
Entol ona ! ir idoc yanul rn
Har hittats i bl a Muren och Elingbo,
men torde finnas i flera av våra natur-
belesmarker. En alr som bör uppmärk-
sammas rnera under kommande år.

Brå rödskivring (vu)

Denna stora och vackert blå rödskiv-
ling är ell av de allra finaste och
kanske också del roligaste fyndel som

sions under de år invent€rinsen av
naturbelesmarker pågå& Tre tidigåre
noteringar åv den finns redovisade i
Västmanlands Svampar. Ett av dessa

S,nd är mycket intressant, då det ?ir

från Lisjö, 19/9-1937, av Beng!
Conin. De två övriga hår hittats av
Holger Ax€lsson, 1957 och 1960 i
Lillhårad (Slåndtorp) respektive Dins-

Känslan jag upplevde dennå stund i
Nonbys betesbackar, den 2\ /9-200]1,
är svårbeskrivbar. Jåg fijrstod direkr
vad jag hita1, då en av tre fruk!-
koppå. var helt utvecklad, (se f:irg-
foto). Visst ä den en skönhe!! Jag har
mången gang framhållit betesback-
arnå i Kalåneen, Non.by, som till,
hörande de absolut rikaste vi lrar i
kommunen och Blårödlingen under-
siryker nu den bilden.

Mjölrödskivling
Entolomapt nuloilles
En sanska stor ljus rödskivlins som
avslöjar sin idenrib! bl a genom luklen
av mjöl och mikosopiskt genom dess

runda sporer. Mindre allmän art som
vi hittills hjttåt i Elinsbo, Bovallen,

Lila v.$kivling //isa),1,c /ldire t, Llallsra ramlnar,
AngtbN.I natu beteslnark. llC 3ll0C.01-09 18.
Sanrlljga l'o1o: Ion Sälslröm.

(Finsersv,n'par)

\$il
En hel del aner av fingersvampar är
knutna lill ogödslade och välhävdåde
ängs- och nåturbelesmårker. Här pres-
enleras några av de mera intressanta
och ovanliga ådernå som v; påträffar.

'Iriidvrxsldr ling flliqro..tåc,1c,7,c./rr. Strrnha.rf rar,
Ilovallei. Lislö. I naLuLtelesnrarli. 1l(j.1tl08. 0l 09-0ll


