
Välkomna till svampkonsulenternas riksträff 24–26 september 2021 

Årets riksträff genomförs den 24–26 september om coronarestriktionerna tillåter. Vi 

välkomnar er till natursköna Wiks slott vid Lårstaviken i Mälaren. 

Wiks slott utanför Uppsala Från Wiks slottspark har 276 arter noterats i Artportalen. Här finns 

fina matsvampar som kungschampinjon, mandelriska och svart trumpetsvamp, såväl som rara 

arterna saffransticka, oxtungssvamp och tallharticka. Panterflugsvamp, lömsk flugsvamp och 

bolmörtsskivling är exempel på giftsvampar man hittar här. 

Artlista för Wik: 

https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=5952&identifier=AF

4D5294 

Artlista för Biskops-Arnö: 

https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=5951&identifier=BE

92E910 

Giftiga föreläsningar på programmet  

Du kommer att få ta del av de senaste rönen om gift i svamp (Rut Folke) och hur 

svampsäsongen sett ut vad gäller förgiftningsfall i Sverige (Peter Hultén). 

Vi har också med oss forskarna Cecilia Gustavsson och Karl Lundén från Uppsala universitet 

och SLU, som med hjälp av lärare och elever i skolor runtom i Sverige samlat in svamp och 

mätt radioaktiviteten. De har presenterat sina resultat i ett index som visar hur många 

svampmackor man kan äta för att komma upp i lika mycket som den naturliga 

bakgrundsstrålningen som man utsätts för i Sverige. 

1. Anmäl dig senast 24 juni 

Anmäl dig senast den 24 juni genom att mejla till: 4enerchi@gmail.com (Åsa Jern). Har du 

inte e-post kan du skriva till Åsa Jern, Östra Ågatan 63, 753 22 Uppsala. Skriv samtidigt din 

beställning av boende och mat.  

Ange ditt (eller era) namn, om du/ni vill beställa paketet med kost och logi eller enbart 

måltidspaketet samt eventuella önskemål om matpreferenser, hundrum och svamptork (se 

information om valmöjligheter nedan). 

Antalet rum är begränsat, så dela gärna rum med en vän! 

2. Betala deltagaravgiften senast 1 augusti 

Deltagaravgiften på 350 kronor betalas senast den 1 augusti. Betala till Svampkonsulenternas 

Riksförbunds plusgiro: 48 67 55-2. Ange ”Riksträff 2021” och ditt namn vid betalningen. 

Det går att boka av sin anmälan samt beställning av kost och logi fram till den 17 augusti. Du 

får då tillbaka deltagaravgiften och behöver inte betala till Wik. Vid avbokning efter den 17 

augusti blir du dock betalningsskyldig till Wik. 
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Samtliga deltagare vid riksträffen måste vara medlemmar (ordinarie eller stödmedlem) i 

Svampkonsulenternas Riksförbund (medlemsavgiften 330 kronor betalas till ovanstående 

plusgiro). 

Om vi tvingas ställa in Riksträffen kommer deltagaravgiften att återbetalas. 

3. Mat och boende betalas direkt till Wik vid ankomst 

Paketpris för logi och mat från fredag eftermiddagsfika till och med söndag frukost: 2 949 

kronor. 

Detta ingår: 

Fredag: eftermiddagsfika, tvårätters middag 

Lördag: Frukost, lunchpaket, eftermiddagsfika, trerätters middag 

Söndag: Frukost 

Övriga valmöjligheter 

Måltider utan logi: Luncher och middagar enligt ovan (ej frukost): 1 175 kronor. 

Lunch på söndag går att köpa till för 120 kronor. 

Hund får tas med till en extra kostnad om 250 kronor per rum. 

Restaurangen har fullständiga rättigheter. 

Logi och mat (enligt beställningen som du har meddelat enligt punkt 2) betalas till 

konferensanläggningen vid ankomst. 

______________________________ 

Beroende på anmälningsläget och tillgången på rum vill vi uppmuntra er att dela rum med en 

svampkonsulentvän. På det viset kommer fler att få plats på Wik. 

Om det blir fullbokat på Wik, tipsar vi om boende i Uppsala: 

Arenahotellet, 018-35 00 25 

Clarion Hotel, 018-68 18 00 

Hotell Fyrislund, 018-10 88 70 

Scandic Uppsala Nord, 018-495 23 00 

 

Plats för svamptorkar kan ordnas. Ange önskemål om plats för svamptork i din anmälan. 

Wik kan tyvärr inte ta emot husbil eller husvagn, på grund av att det är ett naturreservat. 



Hitta hit 

Wiks slott https://regionuppsala.se/wiks-slott/ ligger cirka två mil sydväst om Uppsala. Du 

kan ta dig dit med buss eller bil. 

Hitta hit med bil: Från Uppsala kör du väg 55 mot Enköping. Sväng av där det står skyltat mot 

Wiks slott, cirka sju kilometer norr om Örsundsbro. Härifrån är det sju kilometer till slottet. 

Det finns gott om parkeringsplatser. 

GPS-koordinater: 59°44‘10.0“N 17°27‘45.2“E 

Res med buss: Från Uppsala kan du ta buss 108 till Wik. Sök resa på ul.se. 

Lotteri 

Som traditionen bjuder planerar vi att anordna ett lotteri även detta år. Vinster och tips på 

sponsorer tas tacksamt emot! Mejla Kajsa Raab på kajsa.raab@gmail.com. 

Välkomna önskar vi i planeringsgruppen 

Åsa Jern, Lena Gustavsson och Kajsa Raab. 

Har du frågor?  

Håll koll här på webben och Facebookgruppen för den senast uppdaterade informationen. Det 

går också bra att kontakta Åsa Jern via e-post 4enerchi@gmail.com eller sms 0731-800 683. 

https://regionuppsala.se/wiks-slott/

