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Föreningens bildande 

Den 6 maj 2014 var en historisk afton då bildades en ny förening i Luleå – Luleå 

Svampklubb. Ett tjugotal intresserade hade samlats för att ha ett första konstituerande årsmöte 

med därpå följande konstituerande styrelsemöte. 

Eftersom många efterfrågat någon form av uppföljning efter svampkurserna så bildas denna 

förening. Vår vision är att vi ska främja svampintresset och sprida kunskap om svamp och 

dess användning genom olika aktiviteter. 

Göran Lidén och Roger Eliasson har skrivit en bok om svampar inom Hertsölandets och 

Ormbergets naturreservat. Boken innehåller information, bilder, kartor och recept. Under 

2021 startades arbetet med ännu en bok. 

Klubben är till för alla, ung som gammal, erfaren som nybörjare! För att sprida information 

har klubben en hemsida, www.luleasvampklubb.se och även en Facebook grupp där vi alla 

kan kommunicera och lägga ut nyheter och information. Någon gång per år skickar vi även ut 

ett nyhetsbrev till alla medlemmar via mail. 

Vid konstituerande årsmötet valdes Göran Lidén till ordförande för ett år. Till ledamöter på ett 

år valdes Petra Wikström (sekreterare), Jesper Andersson (kassör) Siv Suikki och Birgit 

Lovén. Till suppleanter på ett år valdes Gunvor Forsell och Torbjörn Holmqvist. Revisor på 

ett år omvaldes Marie-Anne Björn. Medlemsavgiften bestämdes till 100 kr per kalenderår. 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört sex styrelsemöten. 

Medlemmar 

Medlemsantalet var vid slutet av året 163 stycken vilket var 36 fler än vid samma period 

föregående år. Detta är glädjande för oss och vi hoppas naturligtvis på fortsatt stort 

medlemsantal i föreningen samt att vår verksamhet kan tillgodose medlemmarnas önskemål. 

http://www.luleasvampklubb.se/


Covid-19 

Som under 2020 har även verksamheten under 2021 varit påverkad av pandemin. En del 

aktiviteter där klubben har ansett att avstånd är omöjligt att hålla har uteblivit, exempelvis 

skärgårdsresa med båt. På övriga exkursioner har smittsäkra avstånd varit möjliga att hålla.  

Exkursioner  

Luleå svampklubb har arrangerat sex stycken 

tisdagsexkursioner mellan 24 augusti och 5 oktober. 

Rekordmånga, drygt 60 medlemmar, samlades till 

premiärexkursionen i Lulviken. Exkursionerna har varit 

mycket uppskattade under hela säsongen och haft 

många deltagare varje gång. Vid varje tillfälle har vi 

återsamlats efter skogsturen och haft genomgång och 

artbestämning av våra svampfynd. Vi har även gjort en 

helgutflykt till Bälingeberget. Tisdagen 5 oktober blev 

årets sista gemensamma exkursion. 

Exempel på aktiviteter under året: 

I MAJ hölls en digital föreläsning om svampodling med molekylärbiologen och 

svampodlaren Maria Ahlefelt. 

12 AUGUSTI hölls en digital föreläsning, Mer än bara matsvamp, med Helena 

Björnström, naturvärdesinventerare och svampkonsulent 

Rödbrun stensopp, modell större! 
(Höträsket/Nordkallottcenter). 

Till vänster Maria Ahlefelt som hämtar odlingssubstrat när ett träd huggits ner i centrala Göteborg. 
Till höger Helena Björnström i en norrbottnisk skog. 



 

16 AUGUSTI hade Luleå svampklubbs ordförande Göran Lidén en digital ”avrostning” om 

matsvamp och förväxlingsarter.   

23 NOVEMBER föreläste mykologi-

professorn Anders Dahlberg om Svamparnas 

betydelse i ekosystemet. Detta var den första 

föreläsningen på länge där vi kunde mötas på 

plats. Deltagarantalet begränsades med hänsyn 

till covidrestrektionerna men tack vare att 

föreläsningen även visades digitalt så kunde 

många ändå ta del av Anders föreläsning. 

5 SEPTEMBER samlades svampklubben i 

Selets bruk för att bjöd fira Svampens dag 

med våra medlemmar. Efter en tur i skogen 

så återsamlades vi vid grillarna för att fika 

och artbestämma våra svampfynd.  

Företagsuppdrag 

Göran Lidén, Petra Wikström och Jeanette Palo har vid tre tillfällen även varit värdar för 

företagsevenemang med uppdrag från företag som erbjudit personalen en dag i skogen 

tillsammans med en svampkonsulent. 

LONA-projektet – fortsatt arbete med nästa 

svampguide 

Klubbens tidigare plockguide över Hertsölandet och Ormberget har 

varit mycket uppskattad. Under 2021 jobbade vi tillsammans med 

förberedelserna för nästa plockguide. Under hela hösten gjordes 

inventeringar i samband med klubbens vanliga exkursioner. Under 

2022 ska materialet sammanställas till en ny guide. 

Tätare samarbete med Folkuniversitetet 

Svampklubben har fördjupat sitt samarbete med Folkuniversitetet som hjälper klubben med 

att sätta upp kurser och hjälper till vid genomförande, inte minst vid de digitala aktiviteterna 

har detta varit värdefullt.   

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort tack till alla medlemmar som ivrigt stöttat 

föreningen i dess arbete under det gångna året. 

Anders Dahlberg och hans läsvärda bok Svamparnas 
förunderliga liv.  
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