Skogsprogrammet
Regeringskansliet

Synpunkter till skogsprogrammet
Svampens roll för skogens tillväxt är dåligt uppmärksammad i dagens skogsbruk. Tyvärr satsas istället
på åtgärder som motverkar svamparna. Här kan det Nationella skogspolitiska programmet göra en stor
insats.
Svampar bidrar till trädens och växternas upptag av näringsämnen som fosfor och kväve i en symbios
som kallas mykorrhiza. Samtidigt får svamparna energirika kolhydrater från växten. Skogens tillväxt
blir bättre i en skog med svamp än där svamp saknas. Svampen skadas av skogsgödsling. Det kan vara
smartare att se till att svampen växer än att gödsla skogen. Men varken skogsbolag som Sveaskog eller
Skogsstyrelsen räknar med svampens betydelse för tillväxten och hur skogen mår. Det framgick vid
KSLA:s seminarium om Skogens ekosystemtjänster den 16 mars 2016.
Det är ofta vanliga svampar som har mykorrhiza-förbindelsen med träden. Svampen dör vid
kalavverkningar, men många vanliga svamparter kan komma åter efter ett antal år. Tyvärr har
rödlistade och hotade arter svårt att överleva när deras värdträd har dött.
Även i debatten om skogens ekosystemtjänster är svampens roll för tillväxten underskattad, visade
KSLA:s seminarium. Svampen räknas in i kulturdelen av ekosystemtjänster och handlar då enbart om
svamp som livsmedel och rekreationsvärdet. Det är viktiga roller som kan och bör öka. Men svampen
borde också finnas med i bedömningen av vilka försörjningstjänster som skogen ger. Svampen bidrar
ju till bättre tillväxt av träden, som vi nämnt, men också till att kolinlagringen ökar. Det är en
klimateffekt som skogen får hjälp av svampen att klara.
Sverige borde satsa mer på att ta fram kunskap om svampens roll för tillväxt och kolinlagring. I
Finland pågår redan försök att odla kantarell och man har kommit en bra bit på väg. Se denna artikel
från Hufvudstadsbladet. http://gamla.hbl.fi/nyheter/2015-10-14/774186/forskare-det-gar-att-odlakantarell
Vi hoppas att det skogspolitiska programmet bidrar till att svampen får sin rätta uppskattning i
skogspolitiken.

Om oss
Svampkonsulenternas riksförbund är en samlande kraft för att sprida kunskap om matsvampar och om
sådana man ska avstå ifrån. Vi utbildar nya svampkonsulenter och förmedlar kontakter med våra
experter till dem som söker våra kunskaper. Vi bistår sjukhus och Giftinformationscentralen vid
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misstankar om svampförgiftning. En ny utmaning är att sprida kunskap om svamp till inflyttade från
andra länder – farliga förväxlingar med giftsvampar har tyvärr inträffat. Cirka 550 svampkonsulenter
har utbildats sedan 1988. Svampkonsulenternas riksförbund bildades 1990.
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