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Kandelabersvamp – en bra signalart för skyddsvärda skogsbestånd. Här på en murken asplåga i område 21.
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Titelbladets fotografier: Några vackra fruktkroppar av ostronmussling – en fin matsvamp som oftast
hittas i livsmedelsaffärerna men inte sällan även på lövträdsstubbar och stammar i södra Sveriges
skogar. De här exemplaren växer på en asplåga i område 16.

Sammanfattning
En svampinventering har genomförts i området Norra Kymlinge i Sundbybergs kommun för att
komplettera den naturvärdesinventering som genomfördes 2016 av Adoxa Naturvård.
Avsikten är att öka kommunens informationsunderlag inför en eventuell utvidgning av
Igelbäckens naturreservat norrut. Inventeringen visar på goda förutsättningar för svamp och
stor artrikedom i stora delar av inventeringsområdet. 84 svamparter noterades under de två
dagar i början av oktober 2017 som området besöktes. Av dem var 10 naturvårdsarter och 3
stycken dessutom rödlistade. Förekomsten rödlistade svampar och signalarter förstärker
tidigare bedömning av inventeringsområdets naturvärden och beträffande område 14 bör
bedömningen ändras från ”påtagligt naturvärde” till ”högt naturvärde”. En lång rad goda
matsvampar hittades över hela inventeringsområdet.

Inledning/bakgrund
På uppdrag av Sundbybergs kommun, Pia Ekström, har Adoxa Naturvård - Janne Elmhag i
samarbete med Biomedia Omberg - Hans Sandberg under två dagar i oktober 2017 (6/10 och
8/10) genomfört en svampinventering i området Norra Kymlinge beläget norr om
Igelbäckens naturreservat i Sundbybergs kommun. Avsikten har varit att komplettera den
naturvärdesbedömning som genomfördes av Adoxa Naturvård under 2016 och därmed
förstärka kommunens kunskapsunderlag beträffande områdets naturvärden inför en
eventuell utvidgning av Igelbäckens naturreservat norrut.

Metodik
Naturvärdesinventeringen inleddes med en genomgång av befintligt material – NVI,
artportalen mm. Avgränsningen av områden följer helt ”Igelbäckens naturreservat och Norra
Kymlinge – Naturvärdesinventering 2016”. Av praktiska skäl används också samma
numrering vilket innebär att områdesnummer som i NVI:n från 2016 helt är knutna till
Igelbäckens NR saknas i svampinventeringens karta eftersom den är begränsad till Norra
Kymlinge.
Inventeringsområdet besöktes i fält den 6e oktober och den 8e oktober 2017. Samtliga fynd
av naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter och sällsynta arter) koordinatsattes och
noterades på karta. Fältinventeringen genomfördes av Hans Sandberg – Biomedia och Janne
Elmhag - Adoxa. Viss artbestämning i efterhand har gjorts av svampkännaren,
nyckelbiotopsinventeraren och naturvårdaren Bo Karlsson i Katrineholm.
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Beskrivning av inventeringsområdet
Inventeringsområdet är en del av Järvakilen, en av stockholmsområdets tio gröna kilar och
utgörs Norra Kymlinge som breder ut sig mellan Igelbäckens naturreservat och
europavägarna E4 och E18 (se karta i bilaga 1). Området karakteriseras av omväxlande barroch blandskogar och det gamla odlingslandskapets öppna gräsmarker. Även skogarna är
präglade av odlingslandskapet och bär här och var spår av åkerbruk och beteshävd.

Beskrivning av svampfynd i naturvärdesobjekt (avgränsade enligt NVI 2016)
Varje beskrivning inleds med uppgifter från naturvärdesinventeringen NVI – 2016.
5. Litet flackt blandskogsparti
Naturvärdesbedömning: LNV
Naturvårdsarter: -------Värdeelement: -------Svampinventering: Normal tämligen artrik svampflora – inga naturvårdsarter
noterades.

7. Huvudsakligen utanför kommungränsen - hör till Sollentuna. Ett smalt område
varierad natur längs med E4an i öster. Området präglas av närheten till vägen och av
en kraftledningsgata och den röjning av vegetationen som bedrivs där.
Naturvärdesbedömning: VNV
Naturvårdsarter: Ärenpris, gökärt, pillerstarr, gråfibbla, vårbrodd och fårsvingel.
Värdeelement: Gamla tallar, berghällar.
Svampinventering: Normal artrik svampflora – inga naturvårdsarter noterades. Flera
av tallarna är ålderstigna och potentiella värdar för tallticka och grovticka men inga
fruktkroppar hittades.

13. Gles ängstallskog med många riktigt gamla och grova tallar.
Naturvärdesbedömning: HNV
Naturvårdsarter: Gulsparv (VU), Reliktbock (NT, S), Tallticka (NT, S), granbarkgnagare.
(S), vippärt (S), blåsippa (S), slankstarr, linnea, artrika brynzoner – brudbröd, ärenpris,
vårbrodd, ängsviol, knägräs, gökärt m fl.
Värdeelement: Grov tall, torrträd, törskatetall.
Svampinventering: Normal artrik svampflora. En naturvårdsart noterades – Ramaria
sp. Dvs en fingersvamp av släktet Ramaria.

14. Blandskog. Svagt kuperat med berg i dagen centralt och i norr. Bitvis är området
blockigt med enstaka större block. Tall dominerar i de högst belägna delarna och
gamla grovbarkiga exemplar finns jämnt spridda över hela området. Flera av dem är
angripna av tallticka.
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Naturvärdesbedömning: PNV
Naturvårdsarter: Tallticka (NT), mind. sågsvartbagge (NT), myskbock (S), blåsippa (S).
Värdeelement: Torrträd, högstubbar, lågor, lodyta, hålträd, block, litet kärr, rikligt
med gamla tallar ca 150 år.
Svampinventering: Mycket svamprikt område med två noteringar av signalarten
grovticka som växer på mycket gamla levande tallar 150 - 200 år. Många av de gamla
tallarna hyser även tallticka som har liknande signalvärde som grovticka och bara
växer på mycket gamla tallar. Den rödlistade signalarten motaggsvamp bildar
mykorrhiza med gamla tallar och även den arten har etablerat sig i det här tallrika
området. I sydväst växte flera bestånd av korallfingersvampar - Ramaria sp och i en
mer lövrik miljö i nordväst hittades den sällsynta svarta hattmurklan. Svart
hattmurkla har aldrig tidigare noterats i Sundbyberg.

16. Lövträdsdunge med unga träd och trivial flora i fältskiktet.
Naturvärdesbedömning: LNV
Naturvårdsarter: -------Värdeelement: -------Svampinventering: Normal artrik svampflora – inga naturvårdsarter noterades.

17. Övre Kymlinge gård – åtminstone namnet med anor från medeltiden.
Naturvärdesbedömning: VNV
Naturvårdsarter: Ung alm (CR), medelålders ask (EN), lind (S).
Värdeelement: Grov ek (416 cm i omkrets), grov lind.
Svampinventering: Normal artrik svampflora – inga naturvårdsarter noterades.

18. Täktgrop med relativt ung tallplantage med glest och artfattigt, här och var,
obefintligt fältskikt.
Naturvärdesbedömning: LNV
Naturvårdsarter: -------Värdeelement: -------Svampinventering: Normal artrik svampflora – inga naturvårdsarter noterades.
19. Före detta åker som beskogats glest med tall, asp och vårtbjörk.
Naturvärdesbedömning: LNV
Naturvårdsarter: -------Värdeelement: -------Svampinventering: Normal artrik svampflora – inga naturvårdsarter noterades.
21. Barrblandskog med stort inslag av gammal tall
Naturvärdesbedömning: HNV
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Naturvårdsarter: Almskott (CR), askskott (EN), duvhök (NT, bo i tall), tallticka (NT, S),
granbarkgnagare (S), bronshjon (S), blåsippa (S), ormbär (S), vispstarr, tofsmes,
sannolikt ormvråksbo.
Värdeelement: Grova träd (tall 315 cm i omkrets), torrträd, högstubbar, lågor,
myrstackar, hålasp, asp med stamskador.
Svampinventering: Svamprikt område med ett par noterade förekomster av
korallfingersvamp, Ramaria sp – en signalart. Nära gång- och cykelvägen i väster
växte ca 10 fruktkroppar av den rödlistade signalarten kandelabersvamp på en död
aspstock.

22. Luckig olikåldrig blandskog med vårtbjörk, asp, sälg, ek och talrika gamla granar
angripna av granbarkgnagare, gammal grov tall.
Naturvärdesbedömning: PNV
Naturvårdsarter: Almskott (CR), barkrödrock (NT), aspögonbagge (NT), tofsmes.
Värdeelement: Hålasp, håltall, grova tallar, myrstack, grova granlågor
Svampinventering: Normal artrik svampflora – inga naturvårdsarter noterades. Flera
av tallarna är ålderstigna och potentiella värdar för tallticka och grovticka men inga
fruktkroppar hittades.

23. Örtrik granskog med tall och inslag av sumpskog och våtmark
Naturvärdesbedömning: HNV
Naturvårdsarter: Alm (CR), ask (EN), bronshjon (S), granbarkgnagare (S), blåsippa (S),
ormbär (S), trolldruva (S), rankstarr (S), hässlebrodd, slankstarr, vispstarr, svarta
vinbär. Aspögonbagge (NT), liten brunbagge (NT), trichonyx sulcicollis (NT), brun
tagghalsbagge (NT Norge och RE Finland), antheropahgus pallens (sällsynt).
Värdeelement: Torrträd (gran o glasbjörk), klibbal med socklar, lågor, våtmark med
vattenspegel.
Svampinventering: Området är mycket svamprikt. Förutom ett stort antal triviala
arter noterades flera signalarter här. Några representanter för släktet Ramaria
(korallfingersvampar) förekommer i den örtrika granskogen – möjligen är en av dem
lilafotad fingersvamp (Ramaria fennica) som både är en signalart, sällsynt och
rödlistad (EN). Artbestämningen i det här släktet är dock osäker. Signalarten
svavelriska är en av ramariaarternas följearter och några exemplar av svavelriska
noterades i ganska fuktig mark 30 – 40 meter norr om fingersvamparna. I mossan vid
basen av en gran växte 6 fruktkroppar av ytterligare en signalart – luddticka.
Luddticka har inte tidigare noterats i Sundbyberg. På områdets många granlågor
hittades bland mycket annat pulverticka, blek blåticka och knölticka. På en stubbe
växte talrika fruktkroppar av stubbhorn och glitterbläcksvamp. Inga av de 5
sistnämnda arterna brukar användas som signalarter men de får i den här
beskrivningen fungera som representanter för svampmångfalden i området och den
döda vedens betydelse.
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1. 24. Flack blandskog på torr till frisk mark med unga till medelålders inslag av
vårtbjörk, tall, gran, sälg, asp, brakved m fl arter.
Naturvärdesbedömning: VNV
Naturvårdsarter: Almskott (CR), myskbock (S), ormbär (S),
Värdeelement: Asp med bohål och mulm, torrasp med bohål, torrtall, stenröse,
myrstackar
Svampinventering: Normal artrik svampflora – inga naturvårdsarter noterades.

2. 25. Lövdominerad skog på frisk till fuktig mark.
Naturvärdesbedömning: VNV
Naturvårdsarter: Blåsippa (S)
Värdeelement: Vattensamling, grov tall
Svampinventering: Normal artrik svampflora – inga naturvårdsarter noterades.

Diskussion
2017 var ett bra svampår. Efter en lång torrperiod under sommaren och förhösten kom till
slut de regn som svamparnas mycel väntat på. I kombination med en behaglig värme
skapades goda förutsättningar för många av våra storsvampar. De fruktkroppar som
utvecklades blev inte sällan stora och välvuxna. Artrikedomen var påtaglig och med några få
undantag gynnades uppenbarligen de flesta arter. Den gula kantarellen lyste dock med sin
frånvaro här i Norra Kymlinge liksom på många andra platser i södra och mellersta Sverige.
84 arter storsvampar noterades under inventeringen. Bland dem återfinns flera fina
matsvampar vilket sannolikt intresserar många av områdets besökare och ökar områdets
friluftsvärde. Trattkantarell, svart trumpetsvamp, karljohan, tallblodriska och blek taggsvamp
är några exempel på de allra smakligaste arterna men det finns många fler fina matsvampar i
området och att fylla svampkorgen i Norra Kymlinges svampskogar ett år som detta är inga
problem.
Beträffande naturvårdssvampar det vill säga de arter som antingen är rödlistade eller
signalarter eller sällsynta så återfanns 10 stycken sådana under inventeringen. Ju fler
naturvårdsarter som finns i ett område desto högre naturvärden kan området förväntas ha.
Inventeringens naturvårdsarter återfanns i huvudsak i tre olika områden – område 14, 21
och 23. I område 14 noterades inte mindre än 5 olika naturvårdsarter – de flesta av dem
knutna till de gamla tallarna. Biotopens egenskaper tillsammans med det stora antalet
naturvårdsarter gör att naturvärdesbedömningen i område 14 bör ändras från ”påtagligt
naturvärde” till ”högt naturvärde”.
I område 21 och 23 återfanns också många naturvårdsarter men i dessa områden har redan
ett större antal naturvårdsarter noterats och de har bedömts hysa ”högt naturvärde”. För att
”högsta naturvärde” ska bli aktuellt måste skogen åldras och inslaget av död ved i olika
nedbrytningsstadier öka.
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Naturvårdssvampar– Norra Kymlinge
Signalarter, rödlistade eller på annat sätt intressanta svampar funna i inventeringsområdet
under de två inventeringsdagarna i början av oktober 2017:
Grovticka (S)

Grovticka som växer på tall eller gran signalerar att området
sannolikt har höga naturvärden. Arten är en värdefull
gammelskogsindikator. I område 14 noterades en liten fruktkropp
en meter upp på stammen av en av många mycket gamla
hällmarkstallar och mer storvuxna exemplar av svampen hittades
på rötterna av en grov tall nära vägen i sydost.

Kandelabersvamp (NT, S) Kandelabersvamp växer på lövträdslågor, i synnerhet asplågor,
och är en mycket bra signalart för skyddsvärda skogsbestånd. Ett
fynd av ett tiotal fruktkroppar av kandelabersvamp gjordes på en
asplåga i västra kanten av område 21. Arten förekommer även i
Igelbäckens NR.
Luddticka (S)

Luddtickan växer i normalfallet i örtrika granskogar med höga
naturvärden – ofta på kalkrik mark. Så är fallet även i Norra
Kymlinge där några fruktkroppar noterades i mossan intill en gran
i det artrika område 23.

Motaggsvamp (NT, S)

Den av de två snarlika sarcodonarterna (S. squamosus) som växer
tillsammans med tall. Den är inte ovanlig i miljöer med lång
kontinuitet av tallskog. I Norra kymlinge hittades några riktigt
storvuxna exemplar invid gamla tallar i område 14.

Ramaria sp (S)

Ramaria är ett släkte med väldigt många och svårbestämda arter.
De är goda indikatorer på skog med höga naturvärden. På svenska
går de ofta under benämningen korallfingersvampar. I Norra
Kymlinge skogar växer flera olika arter av detta släkte i område
13, 14, 21 och 23. Minst 3 olika korallfingersvampar hittades.
Möjligen är lilafotad fingersvamp en av ramariaarterna i område
23. Den är rödlistad (EN) och sällsynt.

Svart hattmurkla (R)

En vacker grå – gråsvart murkla med ”ribbor” på foten. Tämligen
sällsynt.

Svavelriska (S)

Svavelriskan har fått sitt namn genom att den har en mjölksaft
som i luften snabbt övergår från vit till svavelgul. Den är
kalkgynnad och hittas alltid tillsamman med gran som den bildar
mykorrhiza med. I den artrika kalkpåverkade och något fuktiga
marken i område 23 hittades några fruktkroppar av arten.

Tallticka (NT) (S)

Rödlistad signalart som angriper tallar äldre än 150 år. I
Inventeringsområdet finns det gott om så gamla tallar spridda i de
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flesta skogsklädda delar och tallticka har angripit flera stycken av
dem. Arten är vanligt förekommande i igelbäckens NR.
(S) = Signalart enligt Skogsstyrelsen. Den indikerar förekomst av ovanliga och rödlistade
arter.
(F) = Fridlyst. Antingen är det förbjudet att plocka arten eller att gräva upp plantor eller att
plocka för försäljning - olika regler gäller i olika län. Det är förbjudet att skada eller döda
fridlysta djur.
(R) = Rar, sällsynt.
(EU) = Art som finns listad i Eus habitatdirektivs eller Eus fågeldirektivs bilagor över
skyddsvärda arter.
Rödlistans kategorier:
LC = Livskraftig
NT = Missgynnad
VU = Sårbar
EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
RE = Utdöd (Nationellt)

Bilagor:
1. Karta med naturvårdsarter
2. Svampartförteckning
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Fotografier

Tallticka (NT, S) är mycket vanlig i området Norra Kymlinge. Tallticka är en signalart för skyddsvärda
tallbestånd med höga naturvärden. Den växer uteslutande på levande tallar och är vanligast på träd
som är minst 150 år gamla.

En mycket vacker svamp – den rödlistade
signalarten motaggsvamp (NT, S). Några
storvuxna exemplar växte intill tall i område
14.
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De svarta
fläckarna vid
basen av den
gamla tallen i
område 14 är ett
par fjolårsexemplar av
signalarten
grovticka.

Den döda vedens stora betydelse för biologisk mångfald - en granstubbe helt övervuxen
med mossor, lavar, blåbär, lingon och svamparna klibbticka och gelétaggsvamp. Område 21.
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En av många olika
fingersvampar i
inventeringsområdet.
Den här tillhör släktet
Ramaria och är med
största sannolikhet en
signalart. Den hittades i
område 23.
Artbestämningen i den
här gruppen är svår men
det kan röra sig om en
sällsynt och rödlistad art
– Ramaria fennica,
lilafotad fingersvamp.

Område 23. Även här är det en stubbe som erbjuder substrat för många organismer - mossor,
vispstarr och svamparna stubbhorn och glitterbläcksvamp.
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Två nya fynd för Sundbyberg: Överst
Luddticka (S) i område 23 och till
vänster svart hattmurkla i område 14.
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