
 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVAMPKONSULENT NORR 2020 
 
 
Svampkonsulent Norr vill här kort beskriva den föreningsverksamhet som förekommit 
under 2020. Samarbetspartner har varit Vuxenskolan, som bistått föreningen vid samtliga 
föreningsarrangemang. 
 
 
Svampmatlagningskurs 
 
Efter önskemål från föreningsmedlemmar påbörjades redan 2019 planeringen för en 
svampmatlagningskurs. Flera möten hölls och det beslutades att kursen skulle hållas 27–
29 mars 2020 i Skellefteå. Ett noggrant planeringsarbete påbörjades i början av året, 
kurslokaler bokades för teoretiska och praktiska kursmoment, föreläsare bokades, 
somalier bokades, kockar bokades, kurslokaler besöktes och inspekterades, hotell 
bokades, färska svamparter beställdes och det kom snabbt in anmälan till 
svampmatlagningskursen från 17 personer. (Maxantal deltagare 16). 
Och vad hände sen? 
 
 
Event cancelled! 
 
Corona fick vi lära oss blev hindret för kursens tillblivelse. 
OK, -”men då arrangerar vi kursen våren 2021 istället” blev beslutet. 
Idag vet vi annat, med facit i hand blir det ingen svampmatlagningskurs 2021 heller. 
Föreningens förhoppning idag är, att kusen kan genomföras våren 2022 istället. 
 
 
 
 
 
 
 
Höstträff 
 
Men Svampkonsulent Norr gav inte upp trots motgångar med svampmatlagningskursen. 
Då ”coronaläget” hade lugnat ner sig betydligt, planerades ett fortbildningstillfälle under 
hösten 2020. 
Av en slump kom föreningens ordförande i kontakt med en boendeform som skulle passa 
till den tänkta fortbildningsträffen. 
Kontakter togs som utmynnade i en svampträff i Älvsbyn. En resursrik folkhögskola på 



orten stod för lokaler mat och logi till subventionerad kostnad, inbjudan skickades ut och 
resulterade i ca 30 deltagare till tre olika intresseområden: Svamp för nybörjare, 
svampfärgning samt förkovring för ringrostiga svampkonsulenter. 
Exkursioner genomfördes i skogar med olika biotoper. Deltagarantalet blev inte så stort 
som förväntats. Deltagarna var dock mycket nöjda och framförde sin uppskattning till 
föreningen. Arrangemanget i Älvsbyn avslutades med artgenomgång, svamputställning för 
allmänheten samt frivilligt artprov. 
 
 
Kommentar från deltagare:  
 
Har längtat så länge efter att få gå på norrländsk tallhed igen, där ljuset vandrar 
tillsammans med mig. Jag fick turen att hitta både talltuvskivling och goliatmusseron igen. 
 
Kursen i Älvsbyn augusti 2020, var så uppiggande, lärorik och mycket välgörande.  
Att få träffa nytt svampfolk gör gott och nya idéer för Svampkonsulenternas folkbildning 
föds. 
  
Folkhögskolans vänliga personal såg till att vi kunde äta gott och sova gott.  
Ett härligt ställe med rum för allt från svampfärgarkurs till den svamputställningen vi gjorde 
för allmänheten. 
 
Eva Allestedt 
 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 
 
Föreningens årsmöte hölls i Piteå den 29 mars 2020. Några medlemmar deltog vid 
årsmötet i Piteå, det fanns även medlemmar som deltog via uppkoppling till Messenger. 
 
Lokala träffar 
 
I Kiruna hade vi svampexkursioner på svampens dag. Det var ett samarbete med 
Naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan och Svampkonsulent i Norr. Vi 
besökte en gammal, naturskön tallskog i Esrangeområdet. Vi hittade både matsvamp, tex 
skogschampinjoner och naturvårdsvampar som goliatmusseroner. 
Även en svamputflykt genomfördes med en grupp tjejer från en verksamhet inom 
socialpsykiatrin som var mycket uppskattad. Det var också i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan. 
En helgkurs anordnades i Storträsk under september månad med bl.a. yngre 
svampintresserade. Vi plockade övervägande olika hedsvampar. 
Några träffar har också genomförts i Skellefteå med japanska deltagare. Jubel uppstod när 
vi hittade Goliatmusseroner. 
 
 
 
 



Studiecirkel på distans: 
 
En digital studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan med deltagare från 
hela vårt avlånga land påbörjades under hösten. Kursen är på engelska och vänder sig till 
cirkelledare och svampkonsulenter som vill rusta sig för att hålla svampkurser på 
engelska. Behovet av att möta upp intresset hos utländska svampintresserade är stort och 
behöver tillgodoses.    
 
 
Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande Per-Axel Karlsson Piteå 
Vice ordförande Anna-Lena Lindqvist Skellefteå 
Sekreterare Carina Eriksson, Luleå 
Kassör Maria Kroik, Kiruna 
Ledamot Ewa Åhlén. Örnsköldsvik 
Suppleant Hans-Erik Öster, Norrfjärden 
Suppleant Bian Westerberg, Ånäset 
Adjungerad bokförare Mikaela Karlsson, Piteå 
Revisor Maria Sandström, Skellefteå 
Revisorssuppleant Sigbritt Marklund, Kåge 
 
 
Under verksamhetsåret har en fysisk träff anordnats i Piteå. Övriga kontakter har dels 
skett via e-mail och träffar har också skett via messenger och digitala rum som 
Vuxenskolan tillhandahållit. Ekonomin anses vara god, och medlemsantalet har ökat. 
under år 2020. 
Styrelsen hoppas på stor uppslutning vid kommande träffar i föreningens regi och redan 
nu planeras för höstens helgkurs som kommer att genomföras under senare delen av 
augusti månad. Lokala svamparrangemang kommer också att anordnas. Se föreningens 
hemsida eller för mer information, ta kontakt via e-post: info@svampkonsulentnorr.se 
 
VARMT VÄLKOMMEN att delta i föreningens aktiviteter under 2021! För medlemskap, se 
föreningens hemsida! Alla föreningens aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Anordnar du arrangemang, kontakta Studieförbundet Vuxenskolan på din 
ort! 
 
2021-01-15 
Styrelsen för Svampkonsulent Norr 
Per-Axel Karlsson, ordförande.  
Anna-Lena Lindqvist, vice ordförande 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
                                   
 

mailto:info@svampkonsulentnorr.se


 


