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Årets Mykologivecka genomförs på norra Öland 
med förläggning och arbetslokaler i Löttorp. Na-
turen på norra Öland är synnerligen mångfacet-
terad och mykologiskt finns en hel del spännande 
fynd gjorda men än mer nytt att upptäcka. Inom 
årets inventeringsområde ligger bland annat 
Böda Ekopark som med en areal av 5800 hek-
tar är en av Sveaskogs större ekoparker. Flera 
restaureringar av skogsbete och naturreservat 
har inrättats, men nu planeras åter avverknings-
takten stegra varför det är extra viktigt att do-
kumentera så mycket spännande och sällsynta 
svampar som möjligt.

Geologi, klimat och vegetation
Ölands nordligaste del avviker markant från 
övriga delar av ön. Ur växtgeografiskt perspektiv 
hamnar Böda inom den så kallade boreonemorala 
växtzonen, vilket innebär att barrblandskog 
med lövinslag är den naturliga skogstypen, 
medan övriga delar av Öland domineras av 
mer nemoralt präglade skogar med ädellövträd. 
En annan viktig skillnad är att moränen i norr 
är sandig‒moig och relativt kalkfattig. Det ska 
jämföras med moräner på resten av Öland som 
oftast har en betydligt högre ler- och kalkhalt. 
Även förekomsten av sandiga marker med låg 
kalkhalt har mycket större utbredning i norr. Den 
kalkinfluens och höga bördighet som ändå finns 
på många marker kan förklaras av tunnare jord-
lager, där kalkhällen får stor påverkan och bidrar 
till att höja markens pH.
En annan för svamparna, växterna och djuren 
mycket viktig faktor är lokalklimatet. Nordli-
gaste Öland har ett märkbart fuktigare och sva-
lare klimat med mindre skillnader mellan vinter 
och sommar än man kan förvänta om man ser till 
var området rent geografiskt befinner sig. Denna 

lokala avvikelse brukar kallas lokalmaritim och 
ger en annan förutsättning för arterna än det 
mindre maritima lokalklimat som förhärskar till 
exempel på Stora Alvaret eller i Mittlandssko-
gen längre söderut på ö. Samtidigt toppar Norra 
Öland nästan varje år ligan över antalet soltim-
mar per år. Man kan sammanfatta de viktigaste 
faktorerna bakom Bödaskogarnas särart som: 
växtgeografi, klimat, jordarter, skogstyper, mark-
användning samt kontinuitet. Bödas skogar är i 
naturskyddsarbetet av mycket stor betydelse ef-
tersom här finns ekosystem och biologisk mång-
fald som inte finns eller är mycket sällsynta på 
andra delar av ön.

Sandtallskog
De lågproduktiva tallskogarna på sandiga 
marker har en hög andel bägarlavar i botten-
skiktet och ett glest fältskikt med bland annat 
kruståtel. I bestånden finns ofta ett stort inslag 
av senvuxna, knotiga träd och rikligt med död 
ved. Naturtypen är mycket värdefull främst för 
insekter, men även för vissa kryptogamgrup-
per såsom lavar knutna till död ved samt vissa 

Norra Öland 
– en presentation inför Mykologiveckan 2017

Tommy Knutsson, Ulla-Britt Andersson & Mikael Jeppson

Mykologivecka

Sandtallskog i Östra Bödakustens Naturreservat. Foto 
Tommy Knutsson.
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mykorrhizasvampar. Karaktärsarter är gul flug-
svamp, lakritsmusseron och flera taggsvampar. 
Det mesta av denna naturtyp har försvunnit och 
omvandlats till lågproduktiv tallplantering men 
en hel del finns dock kvar inom naturreservaten 
Östra och Västra Bödakusten.

Kalktallskog
En karaktäristisk och unik skogstyp, kalktallsko-
gen, finns i tämligen rika mått i Bödas nordligare 
delar. Skogstypen förekommer främst på Got-
land, men är mycket ovanlig i resten av landet. 
Skogsbestånden är i de flesta fall starkt präglade 
av tidigare utmarksbete och är likaså starkt in-
fluerade av kalkrika jordarter. I dessa ört- och 
gräsrika tallskogar förekommer ängskovall, got-
landsmåra, strävlosta och en rikedom av orki-
déer som purpurknipprot och vit skogslilja. Här 
finns även flera sällsynta mykorrhizasvampar 
som svartgrön spindling, duvspindling, koppar-
spindling och brandmusseron samt en rikedom 
av rödskivlingar, vaxskivlingar, fingersvampar 
etc.

Barrblandskogar
Barrblandskogar med lövinslag är en samman-
fattande beskrivning av skogstyper som inom sig 
rymmer många olika trädslagsammansättningar 
och marktyper. De naturvärden man kan påvisa 
är oftast knutna till de medelålders och äldre 
bestånden, där en stor variation av såväl trädslag 
som åldrar finns kvar. Idegran, linnea och ögon-
pyrola är vanligt förekommande. Luckighet, 
lövinslag och tillgång på grov död ved, både som 

liggande och stående, späder på naturvärdena yt-
terligare. Fynd av rödlistade och signalerande la-
var görs nästan uteslutande på lövträd, oftast ek, 
men i den mån tillgång finns, även på till exem-
pel rönn och hassel. Barrblandskogar har stor ut-
bredning i Böda Ekopark och generellt innefattas 
skogstyper belägna i övergången mellan torrare/
fattigare, talldominerade och friskare/bördigare, 
grandominerade skogar. Bödaskogarna barrbland-
skogar visar genomgående en tendens att dela upp 
sig och strikt följa markförutsättningarna. Skogs-
bruket har inom många områden fått till följd att 
medelålders granbestånd nu försöker tränga bort 
den naturliga fördelningen av skogsträd, medan 
motsvarande åtgärder i talldominerade skogsty-
per görs för att främja tall. De finaste exemplen 
på barrblandskogar som ännu aldrig slutavverkats 
men däremot kontinuerligt plockhuggits och be-
tas, så kallad bondeskog, finns idag på privatägd 
skogsmark. Här finns ännu bestånd som kan ge 
en bild av hur denna skog såg ut. Fungan i dessa 
skogar är ännu mycket bristfälligt känd.

Granskog med ädellövinslag
Granskog med ädellövsinslag, så kallad ”gran-
lund”, är ytterligare en speciell skogstyp för 
Böda. Den förekommer bäst utbildad på mycket 
näringsrik, frisk mark där den naturligt har ett 
stort lövinslag av bland annat hassel, ek, ask och 
björk. Naturvärdena finns främst i den mycket 
speciella markflora med lundväxter som skogs-
bingel, sydlundarv, myska, mellanhäxört och 
skogskorn, som alla här har sin främsta utbred-
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Stäppfingersvamp (Ramaria roellinii) vid Högby 
Fyr. Foto Tommy Knutsson. 

Granlund i Böda ekopark. Foto Tommy Knutsson.
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ning på Öland. Sentida undersökningar visar att 
det också bland kryptogamerna finns en lång rad 
arter beroende av skogstypen. Dessa är främst 
sällsynta lavar beroende av lövsinslaget i form 
av senvuxna ekar, ask, hassel samt andra lövträd. 
Fungan som via mykorrhiza är knuten till gra-
narna är ännu till stora delar okänd och kan, med 
tanke på den speciella skogstypen, mycket väl 
innefatta oväntade fynd.

Andelen främmande trädslag hög
Genom århundradena har många skogliga ex-
periment utförts inom Böda kronopark och 
dessa lämnar fortfarande spår inom många delar 
av området. Weymouthtallen kan i vissa delar 
uppträda invasivt och föryngringen av bok och 
olika ädelgranar ses överallt. Bok planterades in 
på 1860-talet och träden börjar nu i vissa om-
råden nå ansenliga dimensioner och även dra till 
sig sällsynta mykorrhizasvampar såsom spindel-
skivlingar och stora fingersvampar.

Al/björk-sumpskogar
Al/björk-sumpskogar utgör skogstyper med 
höga naturvärden ur många synvinklar. I Böda 
har hittills främst förekommit fynd av rödlistade 
lavar knutna till död ved samt rikligt med signal-
erande arter knutna till barken av klibbal och an-
dra lövträd. Naturtypen har i sin mer opåverkade 
utformning mycket lite areal kvar på Öland och 
alla partier som återstår hyser flera sällsynta och 
hotade organismer som till exempel dvärgbägar-
lav.

Lövängar och betade hagar
I Böda socken finns några av Ölands allra värde-
fullaste återstående lövängar och trädbevuxna 
hagar som fortfarande betas. Av lövängarna åter-
står ytterst få och några av de finaste finns inom 
byarna Enerum och Hunderum samt i Lindreser-
vatet. Några få är i stort sett intakta men de flesta 
har avverkats eller vuxit igen till mera slutna 
ädellövskogar. I dessa miljöer finns inslag av 
gammelträd av framför allt ask, lind och ek som 
hyser en lång rad hotade organismer. Här kan 
nämnas pälsticka, rosa lundlav, läderlappslav 
och kraterlav men mycket återstår fortfarande 
att upptäcka.

Gammelekar
I Böda socken finns flera viktiga förekomster av 
mycket gammal ek av hagmarkstyp. De har ofta 
ett stort grenverk, relativt låg höjd, djupsprickig 
bark och hyser alltid extremt höga naturvärden. 
En lång rad organismer är helt beroende av dessa 
gammelekar för sin överlevnad. Matt pricklav, 
gammelekslav och spiklavar, liksom svamparna 
saffransticka och kärnticka är bara några exem-
pel. Gammelekarna finns spridda i många olika 
naturtyper. En del står idag inne i slutna skogar, 
medan andra står i hagmarker, lövängar eller 
närmare bebyggelsen som vägkantsträd eller 
vårdträd.
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Kastanjemusseron (Tricholoma stans) i Östra Bö-
dakustens naturreservat. Foto Mikael Jeppson.

Öländsk löväng. Foto Tommy Knutsson. 
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Alvarområden och kalktorrängar
Med begreppet alvar menas flacka hällmarker 
på kalkberggrund med ett mer eller mindre tunt 
jordtäcke. Vegetationstypen är ett resultat av 
mångtusenårig samexistens mellan människans 
brukande och de naturliga förutsättningarna.  På 
alvarens exponerade hed- och torrängsmiljöer 
finner vi organismer som anpassat sig till hår-
da livsbetingelse: torka, vind och stark sol. 
Här växer bland annat den endemiska ölands-
solvändan.  Flera orkidéarter förekommer däri-
bland t ex flugblomster, johannesnycklar och S:t 
Pers nycklar. Bland svamparna handlar det i al-
varvegetationen om röksvampar, stjälkröksvam-
par, jordstjärnor och äggsvampar men också om 

Strandområden
Framför allt längs östra kusten av ön finns 
öppna, flacka, torra och sandiga, betade strand-
områden. Vegetationen är tydligt zonerad från 
den yttersta strandens öppna sandytor, som via 
pionjärsamhällen övergår i en zon med ett tunt 
vegetationstäcke med inslag av bara sandfläckar. 
Detta växtsamhälle karaktäriseras av bland annat 
gul fetknopp, backtimjan, gulmåra, sandsvingel, 
fårsvingel och motsvaras närmast av det som 
växtekologer brukar beteckna som ”grå dyn”. 
Inåt från stranden ökar sedan vegetationens 
täckningsgrad successivt och man finner här en 
mosaik av såväl kalkrika torrängsartade som 
mera urlakade, hedartade vegetationstyper. Ofta 
finns tallar och enbuskar med i bilden som mer 
eller mindre spridda inslag. Kreatursbete, smärre 
sandtäkter och eventuellt slitage från somma-
rens badliv tycks vara av avgörande betydelse 
för de strandnära sandmarkernas kvaliteter. Vad 
gäller svampar finner man här flera jordstjärnor, 
stjälkröksvampar, stäppfingersvamp, stråbrosk-
skivling, hagvaxskivlingar, rödskivlingar och 
flera jordtungor.
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Strandäng vid Munketorp. Foto Tommy Knutsson.
Grå stjälkröksvamp (Tulostoma kotlabae) vid 
Nyby orde. Foto Tommy Knutsson.

Betad strandäng vid Karseudd. Foto Tommy Knutsson. 
Dvärgjordstjärna (Geastrum schmidelii). Foto 
Jörgen Jeppson. 
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ett stort antal hattsvampar, exempelvis champin-
joner, fjällskivlingar, hättor, broskskivlingar, 
fingersvampar och hagvaxskivlingar, de sist-
nämnda oftast där jordlagret på kalkhällarna är 
något djupare. På de trädlösa alvaren bildar spin-
delskivlingar, fränskivlingar och trådskivlingar 
mykorrhiza med solvända. På norra Öland finns 
alvarvegetation främst på Västeralvaret, Lång-
alvaret och Mensalvaret och dessa områdens 
funga är mycket bristfälligt kända.

Lästips
Om du vill förbereda dig inför mykologiveckan 
kommer här några lästips:

Ekstam, U. & Forshed N. 2002. Svenska alvar-
marker. Historia och ekologi. Naturvårdsver-
ket förlag. ISBN 91-620-1222-3.

Gunnarsson, T. (red.) 2014. En guide till Ölands 
växtvärld. SBF-förlaget, Uppsala. ISBN 978-
91-980526-3-3.

Jeppson. M. & Knutsson. T. 2008. Hotspots 
för sällsynta svampar i Ölands sandstäpper 
och annan sandvegetation. Länsstyrelsen i 
Kalmar län. Länsstyrelsens meddelandeserie 
2008: 14. [http://www.lansstyrelsen.se/kal-
mar/SiteCollectionDocuments/Sv/publika-
tioner/Rapporter/2008/rapp0814.pdf].

Länsstyrelsen i Kalmar län 2001. Natur och kul-
tur på Öland. ISBN 91-973802-4-5.

Länsstyrelsen i Kalmar län – beskrivningar av 
naturreservat [http://www.lansstyrelsen.se/
Kalmar/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/
naturreservat/Pages/default.aspx] 

Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” 
[http://www.naturvardsverket.se/kartverk-
tyget-skyddad-natur].
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Vi hoppas på en givande Mykologivecka på norra Öland! 
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