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Förord

Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i “Aktionsplan för biologisk
mångfald” (1995) framhållit vikten av att utarbeta och genomföra åtgärds-
program för hotade arter och biotoper. Åtgärdsprogrammen och deras
genomförande är nu ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålet, Ett rikt växt- och djurliv (prop 2004/05:150 Svenska mil-
jömål – ett gemensamt uppdrag) och samtliga sex ekosystemrelaterade miljö-
mål, (prop. 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier).
Miljömålet slår bland annat fast att antalet hotade arter ska minska med
30% till 2015 jämfört med år 2000. Dessutom ska förlusten av biologisk
mångfald hejdas till år 2010. Den sistnämnda målsättningen lades också fast
vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 och världstoppmötet ”Rio+10” i Johan-
nesburg 2002.

Åtgärdsprogrammet för bevarande av taggig hjorttryffel (Elaphomyces
aculeatus) har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Hans Rydberg.
Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på vilka åtgärder som behö-
ver genomföras för taggig hjorttryffel. 

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och pre-
sentation av åtgärder som behövs för att förbättra bevarandestatusen för tag-
gig hjorttryffel i Sverige under 2007-2010. Åtgärderna samordnas mellan oli-
ka intressenter, varigenom kunskapen om och förståelsen för arten ökar.
Förankringen av åtgärderna har skett genom samråd och en bred remisspro-
cess där myndigheter, experter, kommuner och intresseorganisationer haft
möjlighet att bidra till utformningen av programmet. 

Det här åtgärdsprogrammet är ett led att förbättra bevarandearbetet och
utöka kunskapen om taggig hjorttryffel. Det är Naturvårdsverkets förhopp-
ning att programmet kommer att stimulera till engagemang och konkreta
åtgärder på regional och lokal nivå, så att arten så småningom kan få en
gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket tackar alla de som har bidragit
med synpunkter vid framtagandet av åtgärdsprogrammet och de som kom-
mer att bidra till genomförandet av detsamma.  

Stockholm i juni 2007

Björn Risinger
Direktör, Naturresursavdelningen
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Fastställelse, giltighet 
och omprövning

Naturvårdsverket beslutade 2007-06-07 enligt avdelningsprotokoll N 98-07,
2 §, att fastställa åtgärdsprogrammet för bevarande av taggig hjorttryffel.
Programmet gäller under åren 2007 – 2010. Utvärdering och/eller revidering
sker under det sista året programmet är giltigt. Om behov uppstår kan
åtgärdsprogrammet utvärderas och/eller revideras tidigare. 

På www.naturvardsverket.se/Documents/bokhandeln/hotadearter.htm
kan det här och andra åtgärdsprogram köpas eller laddas ned.
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Sammanfattning

Detta åtgärdsprogram sammanfattar känd kunskap om taggig hjorttryffel
och innehåller ett antal rekommenderade åtgärder för att förbättra situa-
tionen för arten. Åtgärdsprogrammet är av vägledande karaktär och innebär
inte ett juridiskt bindande aktionsprogram. 

Taggig hjorttryffel är i Sverige känd från fem lokaler. De finns på Gotland,
på Järvafältet norr om Stockholm samt i Västergötland (Falbygden). Tre av
dem är dokumenterade men det finns ytterligare två lokaler vars läge inte är
officiella och som tills vidare utgör arbetsmaterial för forskningen. 

Arten är sällsynt i hela Europa och känd från ett 20-tal lokaler i Italien,
Ungern, Frankrike, Schweiz, Tyskland, England, Danmark och Sverige. I
Danmark är den inte rapporterad sedan 1871 och i Tyskland betraktas arten
som utgången. Under en riksinventering 2005 besöktes 77 lokaler. Lokalerna
valdes ut slumpvis i län med kalkrika jordar utifrån känd kunskap om områ-
den med gammal hassel. På en av dem fanns taggig hjorttryffel – en ny lokal
för arten. Den återfanns inte på någon av de tidigare kända lokalerna men
finns med stor sannolikhet kvar. Miljön var i båda fallen oförändrad och
exakta växtplatser är svåra att återfinna då svamparna växer långt nere i jor-
den. 

Taggig hjorttryffel bildar sannolikt mykorrhiza med hassel och fruktkrop-
par finns under markytan på ett djup ned till 10 cm. I likhet med många
andra sällsynta tryfflar har arten höga krav på markens kvalitet och jordens
färg och struktur. Arten växer främst i ädellövskogar med gammal hassel på
kalkrik, väldränerad mulljord ovanpå ett lager av sandig-moig, svallad
morän. Jorden är gråsvart – nästan svart och utan eller med bara svagt inslag
av lera. Eftersom arten i princip saknar förmåga att spridas över längre
distanser är den starkt beroende av hasselmiljöer med lång skoglig kontinui-
tet. Dess starkt splittrade utbredning i Europa antyder att den kan vara en
relikt från postglacial värmetid. Spridning inom en biotop kan ske genom att
daggmaskar via sitt tarmsystem för upp sporer till markytan, där de sedan
kan föras vidare med djur eller vattenrörelser. Även mindre djur som möss
och sorkar kan sprida fruktkropparna.

Artens aktuella populationsstatus är något oklar. Den har uppmärksam-
mats först på senare tid och före 1978 var den helt okänd i Sverige. De senas-
te 30 årens sökande av tryfflar har dock bara resulterat i fem fynd. Arten har
höga biotopkrav och i områden där den finns har det troligtvis vuxit hassel i
tusentals år. Det finns ett mörkertal av okänd storlek för artens population,
eftersom vi inte vet hur frekvent arten bildar fruktkroppar på sina lokaler. 

Taggig hjorttryffel har under 1900-talet missgynnats av att många ädel-
lövskogar omförts till barrskog. Under de senaste decennierna kan den där-
emot ha dragit fördel av att lövskogarna blivit tätare, att successionerna från
tidigare ängs- och hagmarksstadier gått in i en naturskogsfas. Nutida hot är
avverkning och restaurering för betesdrift men på längre sikt kan markför-
ändringar till följd av försurning och ökat kvävenedfall bli ett än större hot.
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Klimatförändringar som leder till varmare årsklimat skulle kunna gynna
arten eftersom ädellövskogen som naturtyp är något värmekrävande. 

Taggig hjorttryffel är klassad som starkt hotad (EN) i den svenska rödlis-
tan 2005 (Gärdenfors 2005) enbart på grund av sin ringa populationsstorlek.
Arten har idag ett mycket svagt skydd och av de fem lokaler där svampen
förekommer är bara Hansta (Stockholms län) skyddad som naturreservat.

För att klarlägga artens status i Sverige idag bör ytterligare inventeringar
genomföras, främst på Gotland men också i andra kalkrika områden med
lövskog i Syd- och Mellansverige. 

I Hansta naturreservat bör en översyn och eventuell revidering ske av
befintlig skötselplan så att den taggiga hjorttryffelns livskrav tillgodoses.
Oskyddade områden med kända förekomster av taggig hjorttryffel bör ges ett
långsiktigt skydd. Uppföljande inventeringar på kända lokaler bör ske löpan-
de vart 10:e år och utföras av mykologiskt kunniga personer som vid behov
utbildats i ekologisk sökteknik av hypogeiska svampar. 

Eftersom taggig hjorttryffel och många andra hypogeiska svampar är säll-
synta och/eller rödlistade i många europeiska länder bör kunskaper om tryff-
lar i ädellövskog utbytas på ett internationellt plan, varför åtgärdsprogram-
met bör översättas till engelska och distribueras till forskare och myndigheter
i berörda länder.  Kostnaden för de i åtgärdsprogrammet föreslagna åtgärder-
na uppgår till 193 000 SEK.
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Summary

The hypogeous fungus Elaphomyces aculeatus Vitt. is a very rare species in
Sweden, known from only five sites (two of which have not yet been
published in the scientific press). The first finding of Elaphomyces aculeatus
in Sweden dates back to 1978 when it was met with in a deciduous forest just
north of Stockholm. Despite the fact that over the last 30 years, the hypo-
geous mycoflora has been intensely investigated there are very few collections
of Elaphomyces aculeatus in our public herbaria.

In Sweden Elaphomyces aculeatus occurs hypogeously near old bushes of
hazel (Corylus avellana) in deciduous forests on calcareous, dark brown to
almost black sandy soils with or without a low proportion of clay. The struct-
ure of the soil generally seems to be have an important impact on the growth
of hypogeous fungi since in sites disturbed by voles and moles or where the
soils has become compacted as a result of trampling by grazing cattle, truffles
are not met with. On the European continent Elaphomyces aculeatus has
been recorded under oak, beech and ash (Quercus spp., Fagus sylvatica, Frax-
inus spp.). In habitats where Elaphomyces aculeatus has been found, a num-
ber of rare truffles with mykorrhizal connections to Corylus have also been
reported. This type of ecosystem represents a relict microhabitat characteri-
zed by hypogeous fungal species almost incapable of long distance spore dis-
persal. Since these sites are extremely threatened conservational measures are
urgent. The amount of hazel in Sweden has decreased considerably over the
last 400 years. Unspoilt hazel stands have been reduced to scattered remnants
due to forestry management. As a consequence large areas of deciduous or
mixed forests with hazel have been transformed to spruce plantations with-
out bushes.

Few and scattered observations of Elaphomyces aculeatus have been
made in Europe. In Sweden it is known from the south Swedish provinces of
Uppland, Gotland and Västergötland. A finding in Denmark dates back to
1871 and in Germany it is considered extinct. Records likely to be old and
out of date are known from Italy, Hungary, France, Switzerland and the Uni-
ted Kingdom. It is redlisted only in a few European countries. It is however
likely to be considered threatened in a major part of its distribution area as
soon as the IUCN criteria are fully applied by the nature conservancy autho-
rities in the countries concerned. In Sweden Elaphomyces aculeatus is likely
to have been overlooked. Hence it is an important task to detect new occur-
rences on the island of Gotland as well as in other regions on calcareous soils
in South Sweden.

Only one of the known Swedish localities of Elaphomyces aculeatus is
under protection as nature reserve while others are currently unprotected.
The habitats in which Elaphomyces aculeatus occurs generally have great
botanical values comprising an interesting flora of rare vascular plants and
rare and endangered fungi. The habitats of Elaphomyces aculeatus can be
correlated to the EU Natura-2000 habitat types 9020 “Fennoscandian hemi-
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boreal natural old broad-leaved forests rich in epiphytes”, 9116 “Sub-Atlan-
tic and medio-Atlantic oak or oak – hornbeam forests of the Carpinion betu-
li” and perhaps to 6530 “Fennoscandian wooded meadows”.

Action Plan
The present Action Plan is divided in two parts:

The first part aims to discover Elaphomyces aculeatus on new sites in
order to increase the knowledge of its current distribution and to detect new
sites suitable for conservation measures. Accordingly 77 potential habitats
were investigated with regard to Elaphomyces aculeatus in 2005 and one new
locality was thus detected. A number of additional rare truffles were also
recorded. 

A continued investigation containing 75 potential habitats with old hazel
in south Sweden is proposed, the results of which will constitute a basis for a
revision of the Action Plan. This implies the conservation and protection of
new sites where Elaphomyces aculeatus will be detected. 

The second part of the Action Plan is devoted to the management of sites
where Elaphomyces aculeatus occurs. Since one of the known occurrences is
situated in a nature reserve, it is emphasized that management plans be revi-
sed and adjusted to meet the ecological requirements of Elaphomyces aculea-
tus. The remaining sites in Sweden are currently unprotected. The Action
Plan proposes that these sites be protected as nature reserves or conserved
and managed by means of agreements between the local county administrat-
ion and landowners concerned. The agreements should imply economical
compensations to landowners willing to participate in the conservation of
Elaphomyces aculeatus.

In order to inform authorities responsible for nature conservation as well
as landowners and non-profit nature conservancy organisations about the
measures decided to protect Elaphomyces aculeatus, the Action Plan will be
printed and distributed. The production of an information leaflet containing
facts about Elaphomyces aculeatus and other hypogeous fungi connected to
hazel is further proposed. This leaflet will be widely distributed to anyone
with an interest in hypogeous fungi and their habitats. A continued work for
the conservation of Elaphomyces aculeatus in Sweden will contain a monitor-
ing project including all known growing sites in order to indicate future ten-
dencies in its population status. In this work proficient mycologists will be
requested.

The total cost of the Action Plan, effective 2007 – 2010, is estimated to 
€ 21 000.
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Artfakta

Översiktlig morfologisk beskrivning

Beskrivning av taggig hjorttryffel
Taggig hjorttryffel är en tidigt beskriven art (Vittadini 1831). Den hör till
sporsäcksvamparna, Ascomycetes,  ordningen Eurotiales, vilken numera
innefattar den tidigare ordningen Elaphomycetales, i Sverige representerad av
släktet Elaphomyces, hjorttryfflar. Denna grupp indelas praktiskt i arter med
bruna respektive svarta skal. Taggig hjorttryffel hör till den svartskaliga grup-
pen.  

Fruktkropparna hos taggig hjorttryffel är ca 1-2,5 cm i diameter, till fär-
gen svartbruna, men i regel omslutna av jordpartiklar och en matta av röd-
bruna hyfer. I jorden ser tryfflarna ut som gamla hasselnötter, men den röd-
bruna färgen försvinner delvis då man skrapar bort hyfmanteln. I genomskär-
ning syns det glänsande svarta ytterskalet, som över hela ytan bär tätt med
taggar. I yngre stadier är taggarna helt insvepta i hyfmanteln, i äldre stadier
bryter taggarna igenom och kan då bli synliga utan att svampen snittas. Ska-
lets inre del är nästan vit men blir brunaktigt efter torkning. Gleban, dvs det
sporalstrande innanmätet, är till en början vitt med ett centralt hålrum, sena-
re mörknande av de bruna sporerna. Asci (sporsäckar) är något päronforma-
de – nästan klotrunda, 40-50 µm långa och innehåller 8 sporer, vilka är sfäris-
ka och mörkt bruna, 14-18 µm långa med korta, 0,5-1,0 µm höga papiller
(utskott). Sporernas yta består av ett labyrintiskt system av delvis upphöjda,
sammanväxta ryggar (Hawker 1954, 1968, Szemere 1965, Kers 1979, Han-
sen & Knudsen 2000). Ett välliknande foto av arten i sin naturliga miljö finns
hos Nitare (2000). 

Förväxlingsarter 
Taggig hjorttryffel kan likna andra hjorttryfflar men skiljer sig från dessa
genom sitt svarta, taggiga ytterskal, vilket syns bäst i genomskärning (se
omslagsbild) samt genom de små sporerna. Hyferna som omger fruktkroppen
är oftast rödbruna, hos andra liknande arter har mycelet annan färg. 

I Sverige finns bland hjorttryfflar med svart skal den lilla, tunnskaliga
arten strimsporig hjorttryffel, E. striatosporus, vars fruktkroppar är omgivna
av ett vitt - grönvitt mycel. Fruktkropparna är som regel bara cirka 0,5 cm
stora. För denna svamp finns ett framtaget åtgärdsprogram. En betydligt
större art är svart hjorttryffel, E. anthracinus, som liksom taggig hjorttryffel
har en rödbrun mycelfilt runt fruktkroppen. Den mest väsentliga skillnaden
dessa båda arter emellan är att svart hjorttryffel har nästan helt släta frukt-
kroppar. En tredje art är slät hjorttryffel, E. maculatus. Den har ett ärggrönt
mycel som kan uppträda i fläckar. Samma färg på mycelet, men med en mer
gulaktig ton, har torvhjorttryffel, E. leveillei. Fruktkropparna är något till-
plattade och växer i annan miljö än taggig hjorttryffel, främst på gammal tor-
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vmark under björk, gärna i äldre granskog. Ytterligare en svartskalig art,
ungersk hjorttryffel, E. virgatosporus, är mycket sällsynt. Den har strimmiga
sporer och ett skal med småknottrig (ej taggig!) yta. Samtliga svartskaliga
hjorttryfflar är i Sverige mer eller mindre sällsynta.

Tryfflar är generellt besvärliga att artbestämma och arbetet med dem krä-
ver tillgång till bra litteratur och mikroskop. Insamlat material bör dessutom
kvalitetsgranskas av mykologisk expertis. En bestämningsnyckel till Sveriges
Elaphomyces-arter finns bland annat i Kers (1981).

Biologi och ekologi 
Föröknings- och spridningssätt
Fruktkroppar av taggig hjorttryffel kan påträffas året om. De bildas vid skil-
da tillfällen och utvecklas relativt långsamt. Omogna fruktkroppar med ännu
vit gleba kan således finnas intill skalrester av gamla svampar. Troligen har
arten bäst tillväxtmöjligheter under hösten, varför det är störst chans att hitta
fullbildade fruktkroppar under september-oktober. De är mycket motstånds-
kraftiga mot nedbrytning och tycks aldrig angripas av smådjur som larver,
maskar och insekter (Kers 1997). 

Daggmaskar kan vara en viktig spridningskälla för sporer av taggig hjort-
tryffel och andra hypogeiska svampar. Daggmaskarna transporterar cirka 25
ton organiskt material per hektar och år genom sina tarmkanaler och det
mesta hamnar uppe i markytan (Selander 1955). Från dessa högar bör sedan
sporer på olika sätt kunna spridas till andra hasselbuskar. Maskspridningshy-
potesen är inte känd från litteraturen och dess giltighet behöver studeras när-
mare. 

Vildsvin kan genom sitt bökande hjälpa till att sprida hjorttryfflar (Jord-
bruksaktuellt 2005-03-23), men samtidigt kan svinen ändra markens struktur
genom sin verksamhet och därigenom förändra miljön negativt där tryfflar
växer. 

Hur tryfflar sprids över större avstånd är däremot okänt. Det är känt att
de brunskaliga hjorttryfflarna grävs upp och äts av t.ex. ekorre, igelkott och
grävling (Fries 1909). Djuren kan säkert sprida svamparna över kortare
avstånd, teoretiskt också över längre distanser indirekt om djuren förtärs av
större djur. Svartskaliga hjorttryfflar tycks inte grävas upp och spridas med
djur (Kers 1983). Åtskilliga undersökningar, särskilt från kontinenten, visar
dock att alla tryfflar sprids med högre djur. Fruktkropparna kan knappast
spridas på några andra sätt. De ligger isolerade i jorden, ofta på 5-10 cm
djup, väl skyddad mot markerosion och annan mekanisk påverkan. Ett lager
av förna täcker marken och skyddar mot djup frost och rörelser betingade av
frostskjutning under våren. Vegetativ förökning av mycelet förekommer på
korta avstånd runt växtplatsen men har ingen betydelse för artens spridning i
stort. Dock kan mycel av tryfflar, liksom hos andra svampar, fragmenteras,
varvid de separerade mycelsamlingarna bildar fysiskt åtskilda enheter. 

Med tanke på att den taggiga hjorttryffeln finns inom så vitt skilda områ-
den som på den europeiska kontinenten, på Gotland, i västgötska Falbygden
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och i ett område norr om Stockholm är det märkligt att arten med så små
möjligheter till långdistansspridning kan ha ett så utsträckt förekomstområ-
de. En teori är att de svarta hjorttryfflarna är relikter från en tidigare större
utbredning. I dag återstår ca 0,2 % av arealen mellaneuropeisk, nemoral
ädellövskog från värmetiden, ca 4000 f.Kr., då även Syd- och Mellansverige
hade betydligt mer ädellövskogar med hassel än idag (Hannah, m.fl. 1995).
Då hade heller inte granen vandrat in och jordarna var generellt mer kalkri-
ka. Studier har visat att det sydsvenska landskapet ända fram till sen medeltid
var avsevärt lövrikare än nu (Björse m.fl. 1996, Björse & Bradshaw 1997). I
dagens starkt fragmenterade lövskogslandskap inom artens förekomstområde
är det sannolikt att det överhuvudtaget inte förekommer någon långdistans-
spridning. Det är i ljuset av dessa förhållanden man får betrakta taggig hjort-
tryffel och andra svartskaliga hjorttryfflar som levande fornminnen, ytterst
känsliga för förändringar i landskapet och med mycket små möjligheter att
förflytta sig mellan restbestånden i ett starkt fragmenterat lövskogslandskap.

Livsmiljö 
Taggig hjorttryffel växer i Sverige i ädellövskogar med hassel. Hasseln är i
regel grov och/eller gammal, vilket innebär att buskagen har en bred basdia-
meter, ofta mellan 50 och 100 cm. I Sverige tycks taggig hjorttryffel bilda
mykorrhiza med hassel1, längre söderut verkar även andra lövträd tjänstgöra
som mykorrhizapartner. Arten är kalkgynnad och intill dess förekomster väx-
er ofta orkidéer och andra växter knutna till kalkrika jordar. 

I likhet med många andra sällsynta tryfflar har taggig hjorttryffel höga
krav på markens kvalitet. Den växer främst på kalkrik, väldränerad mulljord,
gärna på sandig-moig, svallad morän. Jorden är gråsvart – nästan svart och
utan eller med bara svagt – högst måttligt inslag av lera. Jorden skall helst
vara lättgrävd och inte innehålla grova rötter, sten eller block, ej heller rhi-
zom av perenna gräs eller örter. Växtplatsen skall ha lång kontinuitet som
lövträdbärande mark och ha en växlande mikrotopografi med block, morän-
ryggar eller andra upphöjningar som medger en viss strömning hos markvatt-
net i ytan. Möjligen är detta markvattenflöde nödvändigt för att arten regel-
bundet skall bilda fruktkroppar. I suboptimala miljöer utan tillskott av vatten
från närmiljön kan arten möjligen finnas men utan att bilda fruktkroppar –
ett förhållande som dock är omöjligt att påvisa utan DNA-identifiering. 

Viktigt för taggig hjorttryffel är att lokalerna inte får torka ut. Den skall
därför helst växa i ädellövlundarnas mer eller mindre förtätade partier där
marken skuggas större delen av året. Under den period då lövträden och has-
selbuskarna är olövade skyddas marken mot frost och uttorkning istället av
ett mer eller mindre mäktigt förnalager.  

Taggig hjorttryffel växer under bok på kalkrik jord i Schweiz och England
(Knapp 1952), under ek, bok, ask och hassel i Tyskland, Italien, Danmark
och i Karpaterna (Szemere 1965). Enligt Szemere växer den helst i den fina
rotfilt som uppträder mellan trädens rotgrenar och på ett djup av ofta 10 cm
under markytan. Detta bekräftas av Roland Carlsson (muntl.) som har funnit

1. Fyndet i Halls socken på Gotland gjordes i myllan under en stor gran, men i närheten växte hassel
och det är troligt att granens rotsystem var ovidkommande för tryffelns närvaro (Christian Lange i brev).



14

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5721 • Åtgärdsprogram för taggig hjorttryffel

arten på ned mot 10 centimeters djup, alltså betydligt djupare än andra tryff-
lar. Vid Hansta utanför Stockholm låg fruktkropparna närmare markytan, på
omkring 0,5-5 cm:s djup (Kers 1979) och i Väte på Gotland på 4-5 cm:s djup. 

Figur 1. Hansta naturreservat med sina ek- och hassellundar är en rik och skyddsvärd tryffellokal
för taggig hjorttryffel och andra sällsynta arter. FOTO: HANS RYDBERG

Figur 2. Gotländska ängen med igenväxande delar där gammal hassel finns i buskskiktet är ofta
fina tryffellokaler. Här i Fonnsänget, Väte socken, hittades taggig hjorttryffel 2005.

FOTO: HANS RYDBERG
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Viktiga mellanartsförhållanden 
Taggig hjorttryffel ingår i ett komplicerat samspel med andra underjordiska
organismer. I princip lever tryfflarna i huvudsak vegetativt med sitt mycel
kopplade till växtrötter och de skiljer sig från flertalet andra svampar genom
att fruktkropparna mognar under jord. Hyfer och fruktkroppsanlag förtärs
av nematoder, insektslarver och andra djur. Svampen kompenserar detta
genom ökad tillväxt och bildning av nya fruktkroppsanlag. Hjorttryfflar
angrips ibland av svampar av släktet Cordyceps, parasitklubbor, vilka bildar
långsmala fruktkroppar ovan jord. Hittills har man bara sett dem angripa de
brunskaliga arterna (Naturhistoriska riksmuséet 2003). Fruktkropparna hos
de svartskaliga hjorttryfflarna är resistenta mot angrepp men kan förmodli-
gen förtäras av mindre däggdjur som sorkar och möss.

Artens lämplighet som signal- eller indikatorart 
Taggig hjorttryffel hör till den ekologiska gruppen svarta hjorttryfflar som i
Signalartsfloran (Nitare 2000) finns medtagen som ett kollektiv. Gruppen
utgör en indikator på mycket värdefulla hassellundar med lång kontinuitet.
Taggig hjorttryffel är sällsynt spridd på kontinenten och förekomsterna i Sve-
rige kan möjligen vara relikter från värmetiden (Nitare in Larsson 1997). I
den ekologiska katalogen anges arten indikera höga naturvärden (Halling-
bäck & Aronsson 1998). 

Utbredning och hotsituation
Historik och trender 
Artens historia i landet är sannolikt lång och det är rimligt att tro att förut-
sättningarna för arten under postglacial värmetid var betydligt bättre än idag.
Under värmetiden kan arten ha funnits långt upp i övre Norrland. Inga svens-
ka förekomster av taggig hjorttryffel var emellertid kända före 1978, då den
upptäcktes på Järvafältet norr om Stockholm (Kers 1979). Därefter är den
funnen på ytterligare fyra lokaler. Trots att de svenska fynden är sentida, var
arten sannolikt vanligare förr då ädellövskogar med hassel bredde ut sig över
stora delar av vårt land. Utmarksbeten och lövängar på inägomark var rika
på hassel. Lokalerna på gammal inägomark kan vara relikter från ängar, där
hasseln ofta omhuldades då den gav näringsrikt foder. Det rationella skogs-
bruket har sannolikt varit negativt för taggig hjorttryffel men det är troligt att
arten minskat betydligt de senaste 500 åren. En viss ökning kan lokalt ha
inträffat under 1900-talet och fram till nu, då igenväxningen av tidigare äng-
en och hagmarker skapat tätare lövbestånd, rikare mullbildning och skuggi-
gare mikroklimat på marker där jordarna i övrigt är lämpliga med hänsyn till
jordart och markvattenfördelning. Ett exempel är Fonnsänget på Gotland där
tryffeln växer i en nu igenvuxen del av det forna, betydligt större änget. En
trend under de senaste decennierna har varit att restaurera betesmarker och i
en del fall har riktigt gamla hasselbestånd offrats. Nära tätorter kan lokaler
ha förstörts då man glesat ut lövskogsbestånd med röjning av hassel i syfte att
skapa parkartade miljöer.  
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Det är svårt att bedöma populationsförändringar hos en art, vars enda
svenska förekomster upptäckts under de senaste 30 åren. Nästan alla sällsyn-
ta tryfflar av redan kända eller för vetenskapen nya arter har upptäckts under
samma 30-årsperiod, vilket pekar på att det är det nutida, intensiva sökandet
efter tryfflar i lämpliga miljöer som gör att vi idag har fått vetskap om dessa
svampar. Deras sällsynthet och svårighet att sprida sig i ett starkt fragmente-
rat lövskogslandskap tyder på att deras historia på svensk mark är mycket
gammal och att guldåldern för dessa arter måste ha varit under postglacial
värmetid, d.v.s. långt innan granens invandring. Även om taggig hjorttryffel
sannolikt alltid varit en sällsynt art har de ekologiska möjligheterna för popu-
lationen minskat i hög grad. Det är svårt att avgöra i vilken grad markan-
vändningen under tiden 1600-1900 påverkat svampen. Hasseln gynnades då
den gav näringsrikt foder och producerade nötter. Men under tider av hårda-
re hävd kan den ha trängts tillbaka till stenrösen, ägogränser, hägnader eller
bergytor (Andersson & Löfgren 2000). Först under senare hälften av 1900-
talet expanderade hasseln och bildade täta hassellundar eller hässlen.  

Orsaker till tillbakagång 
KÄNDA ORSAKER:
Inget tyder på att taggig hjorttryffel försvunnit från någon av de fåtal kända
lokalerna i Sverige. Taggig hjorttryffel är främst knuten till ädellövskog med
hassel, en miljö som sett över en längre tidsperiod, har minskat drastiskt, vilket
innebär att även svampen kan ha minskat i motsvarande grad. Detta gäller
både på den europeiska kontinenten och i Sverige. Orsaken till ädellövskogens
försvinnande är framför allt uppodling till åkermark. Skogsodling med
beståndsanläggning och trakthyggesbruk blev under större delen av 1900-talet
vanligt långt ned i Sydsverige och satsning på barrskog har inneburit att ande-
len lövträd totalt sett har minskat. Hasseln har i regel överlevt vid stenmurar,
stenrösen och på svårbrukad mark, t.ex. vid bergrötter på blockig morän. Refu-
giebestånden har dock sannolikt inte varit optimala miljöer för taggig hjorttryf-
fel eftersom steniga och blockiga marker i regel inte ger bra tryffeljordar.  

EJ STYRKTA MEN BEFARADE ORSAKER:
Taggig hjorttryffel kan ha missgynnats av de restaureringar som skett under
de senaste 20 åren som dels syftat till att ge större areal gräsmarker i områden
som röjts för utökad betesdrift, och dels för att skapa ljusare, öppnare och
mer parkartade miljöer i anslutning till tätorter. När en lövskog åtgärdas
genom gallring ökar inflödet av ljus och värme och det blir blåsigare. Under
vinterhalvåret blir förnalagret tunnare och löven kan lättare driva iväg med
de ökande vindarna. Om marken inte täcks av förna finns också risk för att
frosten kan gå djupt ned, vilket kan innebära sämre övervintringsbetingelser
för en sydlig och sannolikt värmekrävande art som taggig hjorttryffel. 

I områden som röjs för ökad betesdrift påverkas marken och därmed tro-
ligen betingelserna för taggig hjorttryffel. Ljusinflödet ökar och det tramp
och den gödsling betesdjuren ger upphov till i anslutning till äldre hasselbus-
kar kan kraftigt ändra jordens struktur och kemiska innehåll. I områden med
vildsvin kan djuren genom sitt bökande och trampande ändra markens struk-
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tur på ett för svampen negativt sätt. Även svamparnas mycel tar stor skada av
vildsvinsbök och effekterna för deras överlevnad behöver studeras. Möjligen
kan svinen bidra till att fruktkroppar sprids till närbelägna ytor. Spridningen
är dock slumpartad och därigenom troligen inte särskilt effektiv. 

Taggig hjorttryffel är en kalkgynnad art. Potentiella populationer i områ-
den med bara svagt kalkrika förhållanden skulle kunna ge vika till följd av
markurlakning och utbildande av podsoler, särskilt på jordar där det växer
gran. Genom flera undersökningar vet vi att marken starkt påverkas av ned-
fallet av sura ämnen och att påverkan sker i relation till nedfallets storlek.
(Falkengren-Grerup 1986 och Eriksson, Karltun & Lundmark 1992),

Mykorrhizasvampar hämmas i sin fruktkroppsbildning vid ökad kvävede-
position, vilket visats i åtskilliga undersökningar, (Arnolds 1985,1991, Guil-
litte et al 1989 och Gahne 1987). Möjligen gäller detta främst arter med
grunt liggande mycel. Mer djupliggande fruktkroppar som hjorttryfflar har
inte studerats närmare men det finns risk för att områden med hög kvävebe-
lastning kan få en förändrad flora som indirekt påverkar tryfflarna. En
expansion av näringskrävande örter och gräs ökar konkurrensen om markens
kapital av vatten och näringsämnen, vilket missgynnar svamparna.  

Aktuell utbredning 
Taggig hjorttryffel är en mycket sällsynt svamp som bara är känd från Europa.
Den är funnen på ett fåtal lokaler i Italien, Ungern, Frankrike, Schweiz, Tysk-
land, England, Danmark och Sverige (Dodge 1929, Knapp 1952, Hawker
1954, Lange 1956, Szemere 1965, Kers 1979). I Danmark är den inte funnen
sedan 1871 och i Tyskland betraktas arten som utgången (Larsson 1997). Inga
uppgifter finns som tyder på att arten under senare år påträffats på den euro-
peiska kontinenten. I Sverige är arten funnen på fem platser. Det första fyndet
gjordes 1978 i nuvarande Hansta naturreservat norr om Stockholm, det andra
i Hall socken på norra Gotland år 2000. Ett tredje fynd gjordes i oktober
2005, i Fonnsänget i Väte socken på Gotland. Två ännu opublicerade fynd,
det ena i Falbygden i Västergötland, det andra på Gotland, har gjorts under
senare år (Roland Carlsson, muntl.) men några uppgifter utöver detta har inte
kommit ÅGP-projektet till del. Arten har under tryffelinventeringar eftersökts
i lämpliga biotoper under minst 30 år, men med ett mycket magert resultat. 

Aktuell populationsfakta 
Det kända antalet lokaler av taggig hjorttryffel i världen uppgår till ett 20-tal.
I England är den funnen på tre lokaler (Hawker 1954), i Danmark på en
lokal (1871), i Ungern (Karpaterna) på 5-6 lokaler, i Schweiz på två lokaler, i
Italien på ett par lokaler (Montecchi & Lazzari 1993) samt ett okänt antal
lokaler i Frankrike. De flesta fynden på kontinenten är gjorda fram till i mit-
ten av 1950-talet. Under de senaste 50 åren verkar svampen inte ha rapporte-
rats eller publicerats, vilket antyder ett mörkertal av okänd storlek hos den
europeiska populationen. Den svenska populationen uppgår till fem lokaler,
där fruktsättningen varierar mellan åren. På en av lokalerna, Hansta, har den
påträffats på åtminstone 2 dellokaler. Sammantaget är arten i landet funnen
inom sex begränsade fläckar och antalet fruktkroppar per år totalt överstiger
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inte 25. ArtDatabankens expertkommitté för svampar bedömde inför rödlis-
tan 2005 att det verkliga antalet lokaler av taggig hjorttryffel, kända före-
komster inklusive bedömning av mörkertalsskattning, inte överstiger 15 loka-
ler. Även om svampen är underjordisk, vilket skulle tala för ett mycket större
mörkertal, är arten att betrakta som en värmetidsrelikt med extremt höga
krav på växtplatsens beskaffenhet.

Aktuell hotsituation 
Eftersom taggig hjorttryffel har så få kända växtplatser i vårt land beskrivs
hotbilden på objektnivå. Avslutningsvis tecknas generella hot som rör ädel-
lövskogar och som har betydelse för möjligheten att hitta nya lokaler. 

Objektvisa hot 
1. Hansta-området, Stockholms kommun (AB-län) är kommunalt natur-

reservat och om skötselanvisningarna formuleras så att tryffelns livsvill-
kor tillgodoses får lokalen anses vara säkerställd. 

2. Skogen vid Norrbys i Hall socken, Visby kommun, på norra Gotland (I
län) är oskyddad och förhandlingar med markägaren har ännu inte lett till
att området fått ett långsiktigt skydd. Hotbilden här är något komplex då
tryffeln växer under en gran. Om granen avverkas eller blåser omkull
kommer miljön att förändras, troligen till det sämre, eftersom svampen är
beroende av det mikroklimat och den markstruktur som finns kring gra-
nen. Skogen är inte optimal för taggig hjorttryffel. Dels finns det inte så
mycket grov hassel i området, dels är det få markytor som innehåller det
speciella substrat som skapar förutsättningar för svampen. Idag är skogen
alltför gles och ett hot är om den glesas ur ytterligare. 

3. Fonnsänget i Väte socken, Visby kommun, på centrala Gotland (I län)
är ett hävdat änge som kring en halvöppen central del är bevuxen med
skog av ek, ask och hassel. Hotet mot lokalen är gallring av träd- och
buskskiktet i syfte att skapa mer ängs- och betesmark. Om lövträdsbe-
ståndet vid lokalen för taggig hjorttryffel får utvecklas fritt så att mar-
ken blir beskuggad sommartid och så att inte betesdjur trampar marken
runt hasselbuskarna kan gynnsam bevarandestatus uppnås.

4. Lokalen på Falbygden, möjligen Falköpings kommun (O län) är en ek-
hassellund på sandig morän i en nordsluttning. Här har en skogsav-
verkning skett i direkt anslutning till biotopen (R. Carlsson, muntl.)
och det är i nuläget okänt om och i så fall i vilken omfattning lundmil-
jön påverkats. Exakta läget för denna lokal har inte kommit ÅGP-pro-
jektet till kännedom.

5. Okänd lokal i Visby kommun ( I län) som inte heller den kommit ÅGP-
projektet till del, är en gotländsk hassellund, där hotbilden ännu är okänd. 

Generella hot 
Det finns en del generella hot mot våra ädellövskogssystem där det finns eller
kan finnas växtplatser för taggig hjorttryffel. Flera lokaler för taggig hjort-
tryffel är sannolikt ännu oupptäckta och risken finns att sådana lokaler för-
svinner innan vi hinner undersöka dem. Ädellövskogar i kalkområden med
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lång kontinuitet av hassel hotas generellt av avverkningar, utglesningar och
restaureringar för betesdrift. Påverkan av vattensork, vildsvin, tamboskap
och andra djur som har en mer eller mindre stark påverkan på marken och
jordarnas inre struktur kan lokalt vara hot mot tryfflarnas miljöer. 

Andra hot, främst i Sydsverige, är försurning och kvävedeposition. Kort-
siktigt kanske detta nedfall inte utgör någon fara för de relativt näringsstabila
hasseljordarna men på längre sikt finns det risk för markförändringar. För-
surningen påverkar markkemin och på lång sikt kan mullförande jordar över-
gå i råhumusprofiler eftersom flertalet markorganismer inte uthärdar den
surare miljön. Hotet är knappast så stort på Gotland och i andra områden
med kalkberggrund men kan vara påtagligt för tryffeljordar i lövskogar inom
våra silikatbergsområden. 

Kvävedepositionen är generellt ett större hot mot svampen eftersom göd-
ningen kan ge negativa följder för jordarna även i kalktrakter. Dessutom
tycks Sverige, liksom andra länder, ha svårt att minska kväveutsläppen och
problemen med det luftburna kvävet tenderar att öka. Alltför mycket kväve i
jordarna minskar mykorrhiza-aktiviteten, vilket kan vara ett hot mot taggig
hjorttryffel och andra tryfflar som bildar mykorrhiza med hassel. 

Troliga effekter av olika förväntade klimatförändringar 
Eftersom taggig hjorttryffel är en värmetidsrelikt gynnas den troligtvis av ett
varmare klimat. Det är sannolikt inte tryffeln i sig som behöver värmen utan
de lövträd den bildar mykorrhiza med. Hasseln är i dag vanlig upp till den
biologiska norrlandsgränsen (Du Rietz 1935) och blir norr därom en syd-
bergsväxt. Den klimatförändring som sker idag ger effekter som börjar synas
i vegetationen även i Sverige (jfr Kullman 2003). Tryfflar och andra arter
knutna till mer nemorala förhållanden gynnas troligen så länge denna klimat-
förändring pågår. Viktigt att poängtera är att det med ökad medeltemperatur
inte nödvändigtvis sker en ökning av nederbörden. Det kan tvärtom bli torra-
re och då ökar avdunstningen vilket innebär minskad vattentillgång i de jor-
dar där sällsynta hypogéer som taggig hjorttryffel finns. 

Skyddsstatus i lagar och konventioner
Taggig hjorttryffel har följande status i nationell lagstiftning, EU-direktiv, EU-
förordningar och internationella överenskommelser som Sverige ratificerat.
Texten nedan hanterar endast den lagstiftning etc där arten har pekats ut
särskilt i bilagor till direktiv och förordningar. Den generella lagstiftning som
kan påverka en art eller den biotop eller område där arten förekommer finns
inte med i detta program. 

Nationell lagstiftning 
Taggig hjorttryffel är inte fridlyst i vårt land. Den växer inte heller i miljöer
som omfattas av generellt biotopskydd. ”Gamla hassellundar” är dock en
biotoptyp som Skogsstyrelsen kan peka ut som om biotopskyddsområde
enligt miljöbalken. 



Arten är rödlistad i Sverige, Danmark och Tyskland. I Danmark listas den
som R (= rare, sällsynt), vilket enligt IUCN:s kriterier motsvarar EN (=starkt
hotad på grund av liten population) och i Tyskland som extinct/missing
(utdöd, dvs försvunnen RE – enligt IUCN:s definition). I Sverige är arten
starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet, dvs genom att populationen är liten eller
kraftigt begränsad med < 250 reproducerande individer2 (Gärdenfors 2005).  

EU-lagstiftning
Den taggiga hjorttryffelns livsmiljö omfattas primärt inte av habitatdirekti-
vets lista över naturtyper, inte heller ingår arten i listan över arter som kan
utgöra grund för att inrätta Natura 2000-områden. Sekundärt kan arten fin-
nas i någon av följande naturtyper; 6530 *Lövängar, 9020 *Boreonemorala
ädellövskogar och 9160 Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ (* = prio-
riterad naturtyp).

Internationella konventioner och aktionsprogram (Action plans)
Arten har inget skydd i övergripande internationella konventioner och inne-
fattas heller inte av någon av EU:s aktionsplaner. 

Kommentar: Många svampar som lever i undangömda miljöer och/eller
som studeras av ett fåtal forskare tenderar att glömmas bort i konventioner
och andra sammanhang där de skulle kunna åtnjuta nödvändigt skydd, under
förevändning att arterna är förbisedda. Taggig hjorttryffel är, trots sitt dolda
leverne, utan tvekan en starkt utsatt art med sannolikt få förekomster i Euro-
pa.  

Övriga fakta 
Erfarenheter från tidigare åtgärder som kan påverka bevarandearbetet  
Inga åtgärder i syfte att bevara taggig hjorttryffel har hittills gjorts i Sverige.
Av de fem områden från vilka arten är känd är det bara Hanstaområdet som
har ett långsiktigt skydd. 
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2 Hos tryfflarna liksom hos andra svampar är det mycelet som utgör individen. Antalet fruktkroppar är
således ointressanta i detta sammanhang.
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Visioner och mål

Vision 
• Visionen är att taggig hjorttryffel skall ha en gynnsam bevarandestatus i

landet och fortleva i livskraftiga populationer samt att fragmentering
och habitatförsämring av nuvarande lokaler hejdas. 

• Samtliga potentiella områden av arten har inventerats och samtliga
förekomster har skyddats och vårdas med hänsyn till artens krav på
livsmiljö. Vi har dessutom skapat betydligt bättre förutsättningar på
landskapsnivå för taggig hjorttryffel än vi har idag.

• Ett ökat intresse för Sveriges tryfflar har lett till att fler personer efter-
söker dem och därmed bidrar till en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad
om arterna. 

Bristanalys 
Den svenska populationen av taggig hjorttryffel har ett mycket splittrat
utbredningsområde. De två lokalerna på fastlandet ligger ca 30 mil från
varandra och lokalerna på Gotland är geografiskt isolerade och belägna ca
20-30 mil från fastlandsförekomsterna. För att kunna få en bild av artens
egentliga utbredningsområde och populationstäthet krävs fortsatta inventer-
ingar. Kunskapen om arten är ännu alltför bristfällig för att man skall kunna
uttala sig om artens nuvarande bevarandestatus. Artens sällsynthet, dess höga
krav på livsmiljö och dess näst intill obefintliga förmåga till spridning gör det
emellertid angeläget att snarast kartlägga situationen. 

Långsiktiga mål 
• Artens hotkategori har senast år 2015 ändrats från starkt hotad (EN)

till sårbar (VU), eller lägre hotkategori, vilket skulle innebära att det i
Sverige skall finnas minst 15 kända lokaler med långsiktigt skydd eller
att totala antalet lokaler (inklusive mörkertal) är minst 15 och all befa-
rad habitatförlust och habitatförsämring på potentiella lokaler har upp-
hört i Sverige. 

• Senast år 2015 finns en strategi utarbetad för bevarande av ädellövsko-
gar med hassel på kalkrik mark.

• Områden med ädellövskog och gammal hassel i Syd- och Mellansveri-
ges kalktrakter skall skyddas långsiktigt och minst 30 ädellövskogar
med hassel där taggig hjorttryffel inte förekommer idag bör senast år
2015 åtnjuta någon form av  långsiktigt skydd, formellt eller frivilligt. 

Motiv: Även om arten inte påträffats vid en inventering, trots att de eko-
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logiska förutsättningarna verkar finnas, är det ändå möjligt att arten förbi-
setts eller att svampen det året inte bildat fruktkroppar. För att inte utsläcka
dessa möjligheter att bevara arten, skall områden med lämpliga förutsättning-
ar bevaras, särskilt om de visat sig att områdena har en hög biologisk mång-
fald, innehåller andra sällsynta och/eller rödlistade arter eller är skyddsvärda
på annat sätt. 

Kortsiktiga mål 
• Förekomsten av arten på de idag kända 5 lokalerna är senast år 2010

stabil eller ökande.
• Idag oskyddade lokaler med känd förekomst av taggig hjorttryffel skall

senast 2010 ha ett långsiktigt skydd, formellt eller frivilligt  så att möj-
ligheter finns att värna om artens livsmiljö.

• Skötselplaner är senast 2010 upprättade för samtliga långsiktigt skyd-
dade områden med taggig hjorttryffel med anvisningar om hur miljön
skall skötas för att gynnsam bevarandestatus för arten skall upprätthål-
las.

• I Hansta naturreservat, som idag är det enda skyddade området för tag-
gig  hjorttryffel, skall skötselplanen senast 2007 ha artspecifika åtgär-
der inskrivna, så att skyddet för svampen garanteras. Fram till dess
skall inga skötselinsatser göras i de delar av området där arten växer.

• Kunskapsläget om svampens ekologi och utbredning skall genom
inventeringar fram till 2010 ha förbättrats så att ett välgrundat under-
lag för revision av åtgärdsprogrammet kan ske. Det innebär att minst
10 tidigare ej inventerade lämpliga lokaler i lämpliga miljöer skall vara
inventerade i vart och ett av berörda län (AB, T, E, I, H och O).

• För att lättare kunna göra en bedömning av artens möjligheter att lång-
siktigt leva kvar i Sverige, skall senast år 2010 en förbättring ha skett i
skattningen av mörkertalet (potentiella förekomster).

• Myndigheter, ideella organisationer, markägare och andra nyttjande-
rättsinnehavare som berörs av kända förekomster av taggig hjorttryffel
skall senast 2010 ha fått information om arten och dess levnadsbeting-
elser genom faktablad och /eller seminarium om tryfflar.
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Åtgärder, rekommendationer 

Beskrivning av prioriterade åtgärder

I det här kapitlet finns de föreslagna åtgärderna översiktligt beskrivna. Det
hanterar vilka åtgärder som behövs, hur de bör genomföras och hur resulta-
ten bör se ut. Detaljuppgifter om de enskilda åtgärderna finns i bifogad
åtgärdstabell i slutet av programmet.

Information 
Markägare till områden, som genom inventeringar visat sig innehålla taggig
hjorttryffel, bör liksom berörda myndigheter informeras om fyndplatsen och
om svampens ekologi. Diskussioner om skydd och skötsel bör inledas så snart
som möjligt efter inventeringen så att inga åtgärder som missgynnar svampen
utförs.  

Ett enkelt faktablad – med kortfattad information om taggig hjorttryffel
och andra rödlistade tryfflar i ädellövskogar med hassel – bör tas fram. I tex-
ten skall ingå en beskrivning av arternas ekologi, livsvillkor, spridningsbiologi
och hotsituation. I framställningen bör även framgå att de nu lever kvar som
relikter från värmetid i ett alltmer fragmenterat lövskogslandskap och vad
man kan göra för att bevara deras miljöer. Faktabladet kan sedan spridas till
myndigheter, organisationer, markägare och andra nyttjanderättsinnehavare.
Faktabladet bör spridas till alla län som har ädellövskogar och gammal has-
sel. En rimlig upplaga kan vara 500 exemplar. 

Eftersom taggig hjorttryffel är rödlistad och/eller sällsynt i alla europeiska
länder där den är påträffad bör kunskaper om arten och dess skötsel utbytas
på ett internationellt plan, varför åtgärdsprogrammet bör översättas till eng-
elska och distribueras till forskare och myndigheter i berörda länder.  

Kunskapsspridning
För att sprida kunskap om de hotade tryfflarna och deras livsmiljöer, bör ett
seminarium ordnas. Åtgärdsprogrammet föreslår att ett sådant seminarium
förläggs till Stockholmstrakten under hösten 2007 eller våren 2008. Samord-
ning med exempelvis åtgärdsprogrammet för bevarande av strimsporig hjort-
tryffel bör då ske.

Ny kunskap 
Behovet av mer kunskap om taggig hjorttryffel är stort. Det gäller främst frå-
gor om dess ekologi och anledningen till att den är så sällsynt. Ytterligare
fynd genom inventeringar kan komma att ge en tydligare bild av i vilka miljö-
er arten uppträder vilket gör det lättare att förfina sökbilden i framtida inven-
teringar. 
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Inventering 
• Bakgrund: Arten inventerades under hösten 2005 (Rydberg 2005). En

sammanställning av inventeringsresultaten finns i bilaga 3 i detta
åtgärdsprogram. 

• Inventering: Inventeringar av taggig hjorttryffel bör initieras av länssty-
relserna i de län där arten har störst förutsättningar att existera. Ett
antal områden väljs ut, utifrån kalkrikedom, jordart (sandig-moig, gär-
na svallad morän), skoglig kontinuitet, förekomst av hassel samt topo-
grafi. Som underlag används dels inventeringsrapporten 2005 dels
Skogsstyrelsens nyckelbiotopdatabas, där utsökning kan ske dels på
begreppet ädellövskog dels på ”gammal hassel”. Vid inventering skall
sådan metodik användas att uppgifterna går att använda för att göra en
bättre nationell mörkertalskattning. Även om arbetet med att inventera
tryfflar bör ske långsiktigt är det rimligt att det görs en koncentrerad
inventeringsinsats under programmets genomförandetid. 
Inventeringar bör utföras i 20 områden i Gotlands län samt 10 områ-
den vardera i Stockholms, Östergötlands, Kalmar, Västra Götalands
och Örebro län. Arbetet bör administreras från länsstyrelsen i Stock-
holms län, som också tidigare haft ansvaret för programmet och det
första steget av den nationella inventeringen som skedde 2005. På
grund av att det är så få mykologer som har erfarenhet av att söka
tryfflar, vilket kräver en speciell sökteknik, bedöms det praktiskt att
inventeringen administreras från en länsstyrelse.

• Fynddata:  Vid inventeringarna skall samtliga fynddata tillställas Art-
Databanken samt berörda länsstyrelser, skogsstyrelsen och kommuner.
På sikt skall materialet också läggas in i Artportalen. 

• Revidering av åtgärdsprogrammet: När resultaten från kommande års
inventeringar kommit fram, bör åtgärdsprogrammet för taggig hjort-
tryffel omprövas och revideras senast år 2010. Eventuella nya före-
komster bör analyseras och förslag till skyddsform eller andra åtgärder
kompletteras. 

• Uppföljning/Övervakning: Uppföljning av taggig hjorttryffel på kända
lokaler bör ske genom att länsstyrelsen eller aktiva botaniska/mykolo-
giska föreningar utser någon som kontrollerar äldre förekomster. Upp-
följningen bör ske med minst 10 års mellanrum, eftersom svampen kan
drabbas negativt om jorden grävs upp med alltför täta intervall. Kost-
nader för uppföljningen kan förslagsvis ersättas av Naturvårdsverket.
Resultaten från uppföljningen bör inmatas i Artportalen. 

Förhindrande av illegal verksamhet 
Arten kan inte anses vara hotad av illegal verksamhet. Eftersom den inte är
ätbar eller kan förväxlas med de ”ädla” tryfflarna finns ingen risk att lokaler-
na plundras av kommersiella orsaker. Felaktigt bedrivna inventeringsinsatser
där markfläckar inte återställts efter genomsökning kan få stora konsekven-
ser för sällsynta tryfflar och det är viktigt att informera alla som inventerar
tryfflar att gå varsamt fram och att de lär sig hur undersökta ytor återställs. 
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Långsiktigt skydd
Ett område, Hansta i Stockholms kommun, är skyddat som naturreservat.
Svamplokalen ingår i ett större område, där även andra skyddsmotiv än att
bevara  taggig hjorttryffel funnits för att bilda reservatet. Hansta NR ingår
också i Natura 2000 enligt habitatdirektivet och den naturtyp lokalen för tag-
gig hjorttryffel representerar har klassats som 9160, ek-avenbokskog av
buskstjärnblomma-typ. Inga direkta artinriktade insatser har gjorts i Hansta
NR. Fri utveckling av vegetationen, vilket innebär fortsatt åldrande och
naturlig dynamik, är sannolikt gynnsamt för taggig hjorttryffel, för vilken det
är viktigt att markerna inte torkar ut. 

Invandring av gran är på lång sikt förödande då den förändrar markke-
min och jordens syra-basstatus. I den allmänna inriktningen av skötseln enligt
fastställd skötselplan (Hjorth 2005) står skrivet att inget rationellt skogsbruk
får ske men att skogliga åtgärder i naturvårdande syfte för att skapa divers
markanvändning för artmångfald kan tillåtas. Samtidigt uttrycks att ”dagens
biotopvariation skall bibehållas och stärkas och att skötseln avser att aktivt
motverka eller förhindra förluster av biotoper och biologisk mångfald”. När
intressen står mot varandra, t.ex. rödlistade och värmekrävande insekter på
en ek intill ett hasselbestånd med skuggkrävande sällsynta tryfflar, bör sköt-
selprioritet ges åt tryfflarna eftersom dessa i princip saknar förmåga till sprid-
ning medan de aktuella insekterna har möjlighet att söka upp andra ekar i
närheten. Detta utgör ett fingerat exempel på en intressemotsättning i Hans-
ta, som åtminstone teoretiskt är möjlig. Olika skötselmål kan kollidera och
det är viktigt att i skötselplanen förtydliga vad som gäller för den taggiga
hjorttryffelns växtplatser så att inte olyckliga naturvårdande röjningar mot-
verkar ambitionen att rädda kvar en starkt hotad art. I detta område bör den
detaljerade skötselplanen således ses över så att svampens krav på livsmiljön
tillgodoses. Om så inte är fallet bör skötselplanen snarast revideras så att
svampens livsmiljö bättre bevaras. Översyn och revidering bör ha skett senast
år 2007. 

Lokalerna i Väte och Hall socknar på Gotland är ännu oskyddade. Loka-
len i Hall är en registrerad nyckelbiotop och markägaren har vid alla skogliga
åtgärder samrådsplikt med Skogsstyrelsen, vilket ger vissa möjligheter att vär-
na om den taggiga hjorttryffelns livsmiljö. Fonnsänget i Väte hävdas genom
slåtter. Den igenväxta delen där svampen förekommer ägs av kyrkan och
länsstyrelsen har planer på att förhandla med markägaren om naturreservat
(Fabian Medus i brev). 

Kompletterande inventeringar kan komma att avslöja ytterligare någon
växtplats för taggig hjorttryffel. Hur dessa förekomster bör skyddas kommer
att tas ställning till vid revidering av åtgärdsprogrammet. Detta gäller även de
ännu opublicerade lokalerna på Falbygden och på Gotland, vilka båda är
oskyddade (Roland Carlsson, muntl.) och som – när de offentliggjorts – skall
ingå i det reviderade åtgärdsprogrammet. 

Populationsförstärkande åtgärder 
I områden med taggig hjorttryffel kan i vissa fall försök göras att utöka area-
len lämpliga habitat. Enklast är att gynna uppväxande hassel. 
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Allmänna rekommendationer 
Det här kapitlet vänder sig till alla de utanför myndighetssfären som genom
sitt jobb eller fritid kommer i kontakt med de arter som programmet handlar
om, och som genom sitt agerande kan påverka artens situation och som vill
ha vägledning för hur de bör agera för att gynna den. 

Åtgärder som kan skada arten 
Åtgärder som kan skada eller gynna taggig hjorttryffel finns beskrivna under
”Orsaker till tillbakagång”, ”Aktuell populationsfakta”, ”Aktuell hotsitua-
tion” samt ”Åtgärder och rekommendationer” ovan.

Finansieringshjälp för åtgärder 
Skogsstyrelsen Bildande av biotopskydd och naturvårdsavtal 
Stockholms kommun Vård- och skötselanslag för Hansta NR 

Utplantering
Den som vill plantera eller sätta ut hotade arter samt införskaffa grundmate-
rial för uppfödning och uppdrivning inklusive förvaring och transport måste
se till att skaffa erforderliga tillstånd. Länsstyrelsen beslutar om undantag
från förbuden i 1 a-c §§ i artskyddsförordningen enligt 1 f § punkt 5. När det
gäller förvaring och transport måste undantag från förbudet i 7 § AF sökas
hos Jordbruksverket. 

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken kan vara ett första steg att ta för
den som på egen hand vill göra utplanteringsåtgärder.

Myndigheterna kan ge information om gällande lagstiftning
Den fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare som brukar mark eller vat-
ten där hotade arter och deras livsmiljö finns bör vara uppmärksam på hur
området brukas. En brukare som sätter sig in i naturvärdenas behov av sköt-
sel eller frånvaro av ingrepp och visar hänsyn i sitt brukande är oftast en god
garant för att arterna ska kunna bibehållas i området. 

Oavsett verksamhetsutövarens kunskap och intresse för att bibehålla
naturvärdena kan det finnas krav på verksamhetsutövaren enligt gällande
lagar, förordningar och föreskrifter. Vilken myndighet som i så fall ska kon-
taktas avgörs av vilken myndighet som har tillsyn över den verksamhet eller
åtgärd det gäller. Länsstyrelsen är den myndighet som oftast är tillsynsmyn-
dighet. För verksamhet som omfattas av skogsvårdslagen är Skogsstyrelsen
tillsynsmyndighet. Det går alltid att ringa till länsstyrelsen för att få besked
om vilken myndighet som ska kontaktas. 

Tillsynsmyndigheterna kan ge upplysningar om vilka regelverk som gäller
i det aktuella fallet. Det kan finnas krav på tillstånds-, anmälningsplikt eller
samråd. Den berörda myndigheten kan ge information om vad en anmälan
eller ansökan bör innehålla och i hur god tid den bör lämnas in innan verk-
samheten planeras sättas igång. 
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Råd om hantering av kunskap om observationer
Enligt sekretesslagens 10 kap 1 § gäller sekretess för uppgift om utrotnings-
hotad djur- eller växtart, om det kan antas att strävanden att bevara arten
inom landet eller del därav motverkas om uppgiften röjs. Kännedom om före-
komster av hotade arter kräver omdöme vid spridning av sådan kunskap då
illegal jakt och insamling kan vara ett hot mot arten. 

Naturvårdsverkets policy är att informationen så långt möjligt ska spridas
till markägare och nyttjanderättshavare så att dessa kan ta hänsyn till arten i
sitt brukande av området där arten förekommer permanent eller tillfälligt. 
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Konsekvenser och samordning

Konsekvenser

Åtgärdsprogrammets effekter på andra hotade arter 
Taggig hjorttryffel finns i områden med lång kontinuitet av ädellövskog. Jor-
darna är kalkrika och floran innehåller många sällsynta arter. Skydd av svam-
pens livsmiljöer ger samtidigt god bevarandestatus åt en lång rad arter vilka
utnyttjar ädellövskogens slutna biom. I marken är det många organismgrup-
per som kräver skugga, jämn fuktighet och ständig tillgång på neutralt –
basiskt nedbrytbart löv- och vedmaterial. En sådan organismgrupp är land-
molluskerna, vilka har svårt att sprida sig över längre distanser och som i den
skuggiga miljön under ädellövträd och hassel finner skydd mot sol och uttor-
kande vindar. Ädellövskogar med hassel erbjuder också bra övervintringsmil-
jöer för värmekrävande och frostkänsliga arter. Den snötäckta förnan isolerar
underliggande marklager mycket effektivt mot luftens kyla och i det subniva-
la rummet och strax därunder ligger temperaturen i regel kring 0º även under
tämligen kalla vinterdagar. Flera icke-namngivna arter av nämnda grupper är
rödlistade och i Hansta NR utanför Stockholm har de inventerats och doku-
menterats. 

I de marksubstrat som är lämpliga för taggig hjorttryffel kan man också
hitta andra arter hypogeiska svampar mer eller mindre knutna till hassel. I
Hansta växer exempelvis Genea verrucosa knottertryffel (NT), Elasmomyces
krjukowensis naveltryffel (EN), Elaphomyces anthracinus svart hjorttryffel
(VU), E. maculatus slät hjorttryffel (VU) och Hymenogaster cfr luteus
slätsporig buktryffel (DD). Andra hypogeiska tryfflar under hassel som kan
uppträda på lokaler med taggig hjorttryffel och som gynnas av åtgärder i
åtgärdsprogrammet är  

Elaphomyces striatosporus – strimsporig hjorttryffel (EN)
Elaphomyces virgatosporus – ungersk hjorttryffel (EN)  
Fischerula macrospora – mästerbytryffel, hasseltryffel (EN)
Genea hispidula – hårig knottertryffel (ej rödlistad) 
Genea sphaerica – rund knottertryffel (DD) 
Hydnobolites cerebriformis – hjärntryffel (EN), endast funnen i Medelpad. 
Hymenogaster-arter – buktryfflar (DD-NE) 
Hysterangium clathroides – (NE) 
Hysterangium coriaceum – nötbrosktryffel (NE) 
Hysterangium stoloniferum – barkbrosktryffel (NE) 
Melanogaster-arter – slemtryfflar (NT-VU) 
Octavianina asterosperma – lövtryffel VU) 
Pachyphloeus-arter – kratertryfflar (DD) 
Stephensia bombycina – portryffel (EN) 
Tuber aestivum – sommartryffel (VU)
Tuber mesentericum – bagnolitryffel (VU)
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Tuber puberulum – luden tryffel (NE)
Tuber rufum – rödbrun tryffel (NE)

Även andra arter knutna till hassel och med fruktkroppar ovan jord kan
gynnas av åtgärdsprogrammet. Sådana är

Amanita phalloides – lömsk flugsvamp  (Signalart) 
Cantharellus cinereus – grå kantarell   (Signalart) 
Collybia verna – hasselnagelskivling  (Signalart) 
Cortinarius olivaceofuscus – hasselspindling 
Cortinarius subg. Phlegmacium – lökspindlingar   (Signalarter) 
Hygrophorus lindtneri – hasselvaxskivling 
Leccinum pseudoscabrum – hasselsopp  (Signalart) 
Lepiota spp, Cystolepiota spp, Melanophyllum spp. – små fjällskivlingar
(Signalarter)
Lycoperdon echinatum – igelkottsröksvamp (NT) 
Lycoperdon mammiforme – slöjröksvamp (VU) 
Micromphale foetidum – stinkbrosking (NT)
Peziza succosa – gulmjölig storskål   (Signalart)
Plicatura crispa – kantarellmussling   (Signalart)
Pseudocraterellus undulatus – kruskantarell  (Signalart) 
Urnula craterium – rökpipsvamp (EN)

Inga hotade arter missgynnas direkt av åtgärder i programmet. Vissa träd
kan dock behöva få ökad beskuggning för att lundkaraktären i ett lövskogse-
kosystem med tryfflar skall bestå. Detta kan innebära en försämrad livsmiljö
för vissa ljusberoende, barklevande arter av lavar och/eller insekter. 

Åtgärdsprogrammets effekter på olika naturtyper 
Åtgärdsprogrammet gynnar hasselrika blandskogar, rena hassellundar samt
örtrika ädellövskogar med underväxt av hassel, gärna täta, skuggiga lundar
med lång kontinuitet av hassel. 

På objektsnivå kan programmet missgynna naturtyper som kan återska-
pas genom restaurering, t.ex. lövängar, trädklädda betesmarker och naturbe-
tesmarker. 

Intressekonflikter 
Några påtagliga konflikter med andra intressen bedöms inte föreligga. Då
hasseln är relativt lågvuxen är det knappast någon risk för att friluftslivet
drabbas av döda, nedfallande stammar. Ljushuggningar för att skapa utsikter
kan i något fall vara ett hot, men knappast på de lokaler där arten idag finns.
Eventuella konflikter med skogsbruket eller jordbruksdriften (t.ex. hagmarks-
restaurering) bör gå att lösa då skyddet av arten i regel kräver småskaliga
hänsyn och begränsade åtgärder. 
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Samordning
Direkt samordning med åtgärder i andra åtgärdsprogram 
Inventeringar av hypogeiska svampar bör utföras av kunniga mykologer som
utbildas i ekologisk sökteknik. Dessa personer bör även utnyttjas för inven-
teringar som föreslås i andra åtgärdsprogram som rör exempelvis jord-
stjärntryffel, Radiigera atrogleba, strimsporig hjorttryffel, Elaphomyces stria-
tosporus och möjligen blåtryffel, Chamonixia caespitosa, vilken dock lever i
helt andra miljöer. 
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Bilaga 1. Föreslagna åtgärder
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Bilaga 2. Förteckning över aktuella lokaler 
för taggig hjorttryffel
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Bilaga 3 Sammandrag av den nationella 
inventeringen av taggig hjorttryffel 2005.

En nationell inventering genomfördes under hösten 2005 och ägde rum i
Uppsala, Stockholms och Södermanlands län, i Östergötland, Halland samt
på Öland och Gotland. Inventeringen har beskrivits i en rapport, vilken syftar
till att dels presentera artens aktuella status dels att dokumentera de områden
där arten eftersökts. Hjorttryfflarnas fruktkroppar är mycket motståndskraf-
tiga och kan inventeras under större delen av året. De klarar också av längre
torrperioder och kan således grävas fram även under år som är generellt
svampfattiga. Ett sådant år var 2005, då markerna under större delen av hös-
ten var närmast tomma på andra svampar. 

Inventeringen har också syftat till att ge ökad kunskap om artens ekologi
samt att bedöma hotstatus och framtidspotential inom respektive lokaler.
Den har också gjort det möjligt, främst genom GPS-tekniken, att mer i detalj
precisera växtplatserna, vilket är nödvändigt i en framtida övervakning. 

Inventering har skett under perioden 8 augusti – 12 oktober 2005 och har
omfattat drygt 100 lokaler. Av dessa är 77 redovisade i rapporten, de övriga
saknade lämpliga förutsättningar för tryffel och diskvalificerades vid besöket
i fält. I de flesta områden har flera delområden inventerats – i rapporten
benämnda provområden. Antalet provområden är 219. Inom varje provom-
råde har ett antal markfläckar med en yta av drygt 30 x 30 cm (i genomsnitt)
och ett djup av 8-10 cm undersökts med stor noggrannhet. Totalt har 1 860
sådana markfläckar genomsökts, vilket motsvarar en totalyta av drygt 180
m2 och en volym av 17 000 liter mulljord. 

I rapporten presenteras en helt ny lokal för taggig hjorttryffel samt två
redan kända lokaler, där det gjordes försök till återfynd. Förutom dessa loka-
ler finns också ett område på Falbygden i Västergötland och ytterligare ett på
Gotland. Dessa kommer att publiceras närmare först i samband med att en
artikel om Sveriges hjorttryfflar presenteras och i arbetet med åtgärdspro-
grammet har det tyvärr inte gått att få tillgång till detta material. 

Hösten 2005 var mycket torr vilket inverkade på resultatet eftersom även
andra tryfflar än hjorttryfflar skulle noteras. Det hela försvårades också av
att många jordar på grund av torkan var svårbearbetade och tidsödande att
inventera. Detta gjorde att inventeringsförhållandena under 2005 var långt
ifrån optimala. 

Vad säger då inventeringen av taggig hjorttryffel? Självklart rör det sig om
en mycket sällsynt svamp med stränga miljökrav och ett undangömt leverne.
Med tanke på detta krävs stora inventeringsinsatser för att hitta arten på nya
lokaler. 

Inventeringen 2005 inriktade sig på län där förutsättningarna betraktades
som goda. Möjligen skulle arten kunna finnas i östra Småland eller i Närke.
Även om arten är mycket sällsynt är det naturligtvis dess hypogeiska leverne i
kombination med bristande inventeringsverksamhet som gör att den är känd
från så få platser. Allmänmykologerna inriktar sig på svampar ovan jord eller
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som åtminstone kan upptäckas utan redskap. Tryfflar är generellt så pass
ovanliga att de flesta ger upp det mycket ansträngande arbetet att söka ige-
nom marklagren. Dessutom hittar man inte tryfflar om man inte lärt sig att
söka dem i deras rätta miljöer, vilket minskar chansen ytterligare att hitta
dem vid slumpartade inventeringar. 

Sammanställning av inventerade lokaler med uppgift om funna tryfflar 

I sammanställningen nedan anges värde. Följande skala har använts.
5 – lokalen särskilt lämplig för tryfflar (= i detta sammanhang svartskaliga
hjorttryfflar).
4 – lokalen i vissa delar lämplig för tryfflar
3 – lokalen ej optimal men kan i vissa lägen vara intressant för tryfflar
2 – lokalen ej lämplig för tryfflar
1 – lokalen saknar helt förutsättningar för tryfflar

HANS RYDBERG 2005 
(E. muricatus = Elaphomyces muricatus) 
(M. ambiguus = Melanogaster ambiguus) 

Stockholms län (AB)

1. Långviken, Estuna sn, Norrtälje kn 23.8.2005
Provområde 1: 6639315 1649280 – 10 prov  /värde 4
Provområde 2: 6639354 1649300 –   5 prov  /värde 4 

M. ambiguus det. H. Rydb.
Provområde 3: 6639381 1649292 –   5 prov  /värde 3
Provområde 4: 6639349 1649245 – 10 prov  /värde 3

2. Hasselhorn vid Erken, Estuna sn, Norrtälje kn 23.8.2005
Provområde 1: 6641105 1657709 –   5 prov  /värde 2
Provområde 2: 6641003 1657603 –   5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6640995 1657563 – 10 prov  /värde 3
Provområde 4: 6640985 1657480 –   5 prov  /värde 4

3. Hammarudden vid Erken, Estuna sn, Norrtälje kn 23.8.2005
Provområde 1: 6640095 1652325  -  10 prov  /värde 4
Provområde 2: strax V provomr. 1 – 15 prov  /värde 5 

Hymenogaster sp. det. L.E.Kers. 

4. Nor vid Norsjön, Roslagsbro sn, Norrtälje kn 30.8.2005
Provområde 1: 6643140 1669496 –   5 prov  /värde 3
Provområde 2: 6643152 1669476 –   5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6643191 1669484 –   5 prov  /värde 3
Provområde 4: 6643165 1669421 – 10 prov  /värde 3
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5. Lunden vid Estuna kyrka, Estuna sn, Norrtälje kn 30.8.2005
Provområde 1: 6636751 1659662 – 10 prov  /värde 5 

Hymenogaster sp., det. L.E.Kers, M. ambiguus, det. H.Rydb. 
Provområde 2: 6636800 1659654 – 10 prov  /värde 4
Provområde 3: 6636777 1659573 –   5 prov  /värde 3

6. Bobacken vid Syningen, Rimbo sn, Norrtälje kn 30.8.2005
Provområde 1: 6629464 1645334 –   5 prov  /värde 3
Provområde 2: 6629517 1645331 –   5 prov  /värde 3
Provområde 3: 6629602 1645345 – 10 prov  /värde 2
Provområde 4: 6629547 1645318 –   5 prov  /värde 3

7. Hansta NR, Ö om Djupan, Stockholms kn 12.9.2005
Provområde 1: 6591427 1618821  -  10 prov  /värde 3
Provområde 2: 6591464 1618856  -  10 prov  /värde 2
Provområde 3: 6591301 1618858  -    5 prov  /värde 3
Provområde 4: 6591237 1618914  -    5 prov  /värde 4  

M. ambiguus, det. H.Rydb..
Provområde 5: 6591352 1618864  -  12 prov  /värde 5  

Elaphomyces anthracinus,  det. L.E.Kers, E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 6: strax N föreg.(ej GPS)-25 prov /värde 5 

E. muricatus, det. H.Rydb.   
Provområde 7: 6591622 1618751   -    45 prov /värde 5

Hymenogaster sp., det. L.E. Kers, E. muricatus, det. H.Rydb.

8. Gåseborg vid fornborgen, Järfälla kn 27.9.2005
Provområde 1: 6588401 1611297 – 10 prov  /värde 5  

E. striatosporus, det. H.Rydb.
Provområde 2: 6588410 1611293 – 12 prov  /värde 5  

Hymenogaster sp., det. H.Rydb. 
Provområde 3: 6588410 1611293  -   8 prov  /värde 3
Provområde 4: 6588417 1611292  -   6 prov  /värde 2
Provområde 5: nära provomr 4   -   5 prov  /värde 2
Provområde 6: 6588395 1611275  -   3 prov  /värde 3   

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 7: 6588382 1611264  -   5 prov  /värde 3
Provområde 8: 6588375 1611251  -   6 prov  /värde 3  

E. muricatus, det. H.Rydb.

9. SO om Hammarberget, Tyresö sn, Tyresö kn 31.8.2005
Provområde 1: 6567745 1644454 – 10 prov  /värde 2

10. Rävnäset, Tyresö sn, Tyresö kn 31.8.2005
Provområde 1: 6570410 1641889 –   5 prov  /värde 2
Provområde 2: 6570400 1641685 – 10 prov  /värde 1
Provområde 3: 6570293 1642153 –   5 prov  /värde 1
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11. Krusboda ängar, Tyresö sn, Tyresö kn 31.8.2005
Provområde 1: 6569744 1639240 – 10 prov  /värde 2
Provområde 2: 6569904 1639243 – 10 prov  /värde 4  

E. muricatus, det. H.Rydb.

12. Bäcken 1 km NNO om Dalen, Vårdinge sn, Södertälje kn 8.9.2005
Provområde 1: 6556430 1591450 – 10 prov  /värde 4  

E. muricatus, det. H.Rydb.

13. Mansvik, Turinge sn, Nykvarns kn 8.9.2005
Provområde 1: 6558773 1588851 – 10 prov  /värde 2

14. Jägarskogsudden, Turinge sn, Nykvarns kn 8.9.2005
Provområde 1: 6561705 1590441 – 12 prov  /värde 3   

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 2: 6561672 1590477 – 10 prov  /värde 3   

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 3: 6561661 1590526 –   5 prov  /värde 4

Uppsala län (C)

15. Björnome - Hagalund, Hagby sn, Enköpings kn  30.9.2005
Provområde 1: 6630136 1587556  -  16 prov  /värde 1
Provområde 2: 6629970 1587745  -    5 prov  /värde 1

16. Aspbladsmossens NR, Knutby sn, Rimbo kn 30.9.2005
Provområde 1: 6643687 1643032  -    6 prov  /värde 2
Provområde 2: 6643695 1643138  -    6 prov  /värde 1
Provområde 3: 6644309 1642657  -  10 prov  /värde 1

17. Vreta udd NR, Uppsala-Näs sn, Uppsala kn  16.9.2005
Provområde 1: 6627960 1600638  -    6 prov  /värde 4
Provområde 2: 6628009 1600607  -  10 prov  /värde 4
Provområde 3: 6628073 1600571  -  10 prov  /värde 5

18. Hågadalen-Nåsten NR, Gottsunda sn, Uppsala kn 16.5.2005
Provområde 1: 6634062 1600718  -  5 prov  /värde 3  

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 2: 6633931 1600707  -  6 prov  /värde 3
Provområde 3: 6633778 1600695  -  5 prov  /värde 2
Provområde 4: 6633516 1600646  -  5 prov  /värde 1

19. Bärsta lund, Uppsala-Näs sn, Uppsala kn 16.9.2005
Provområde 1: 6632443 1597059  -  10 prov  /värde 3   

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 2: 6632463 1596994  -  10 prov  /värde 4   

E. muricatus, det. H.Rydb. 
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Provområde 3: 6632523 1596952  -  10 prov  /värde 3

20. Fjällnora friluftsgård, Funbo sn, Uppsala kn  30.9.2005
Provområde 1: 6637152 1618445  -     5 prov  /värde 2
Provområde 2: 6637066 1618573  -  22 prov   /värde 3  

E. muricatus, det. H.Rydb.

Södermanlands län (D)

21. Kvarntorp, Näshulta sn, Eskilstuna kn 13.9.2005
Provområde 1: 6568434 1533662  -    7 prov  /värde 2
Provområde 2: 6568366 1533564  -  13 prov / värde 2  

E. muricatus, det. H.Rydb.

22. Fålludden, Näshulta sn, Eskilstuna kn 13.9.2005
Provområde 1: 6567500 1532730  -  15 prov  /värde 3  

E .muricatus, det. H.Rydb.

23. Sörgölet-Lögarbäcken, St.Malms sn, Katrineholms kn 17.8.2005
Provområde 1: 6531096 1525344 –   5 prov  /värde 2
Provområde 2: 6531090 1525317 –   5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6531132 1525290 –   5 prov  /värde 2
Provområde 4: 6531149 1525303 – 10 prov  /värde 3

24. Nimmen – Löppsjötorp, St. Malms sn, Katrineholms kn 17.8.2005
Provområde 1: 6528564 1525524 – 5 prov  /värde 3
Provområde 2: 6528563 1525493 – 5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6528515 1525517 – 5 prov  /värde 3
Provområde 4: 6528003 1525813 – 5 prov  /värde 3
Provområde 5: 6527895 1525902 – 5 prov  /värde 4   

Tuber rufum, det. L.E.Kers

25. Harpebolnäset, Björkviks sn, Katrineholms kn 17.8.2005
Provområde 1: 6526216 1527805 –   5 prov  /värde 3
Provområde 2: 6526190 1527824 –   5 prov  /värde 3
Provområde 3: 6526165 1527826 –   5 prov  /värde 3 
Provområde 4: 6526119 1527879 – 10 prov  /värde 3

26. Henardalens NR, Hyltinge sn, Flens kn 24.8.2005
Provområde 1: 6556472 1556770 –   5 prov  /värde 2
Provområde 2: 6556525 1556833 – 10 prov  /värde 3   

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 3: 6556435 1556818 –   5 prov  /värde 3
Provområde 4: 6556357 1556818 –   5 prov  /värde 4
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27. Sparreholms ekhagar, Hyltinge sn, Flens kn 24.8.2005
Provområde 1: 6551941 1559489 – 10 prov  /värde 3 

Hymenogaster sp.,det. L.E. Kers
Provområde 2: ca 150 m N provomr.1 (ingen GPS-mottagning) – 10 prov/värde 2

28. Vreten vid Klämmingen, Gåsinge-Dillnäs sn, Gnesta kn 15.9.2005   
Provområde 1: 6557497 1582493 - 25 prov /värde 4  

Elaphomyces sp. ev. en för Sverige ny art (L.E.Kers)

29. Lövviksbergen, Gåsinge-Dillnäs sn, Gnesta kn 15.9.2005
Provområde 1: 6560324 1561455  -  15 prov  /värde 3  

E. muricatus, det. H.Rydb.

30. Klövbergets östra sida, Gåsinge-Dillnäs sn, Gnesta kn 15.9.2005
Provområde 1: 6560160 1581216  -  20 prov  /värde 3
Provområde 2: 6560267 1581400  -  15 prov  /värde 3  

Elaphomyces granulatus, conf. L.E.Kers

31. Jättnaborgen, Gryts sn, Gnesta kn 29.9.2005
Provområde 1: 6554566 1567472  -  5 prov  /värde 1
Provområde 2: 6554590 1567512  -  7 prov  /värde 1
Provområde 3: 6554655 1567558  -  6 prov  /värde 1

32. Ånhammarsnäset, Gryts sn, Gnesta kn 29.9.2005
Provområde 1: 6558169 1563268   -  10 prov  /värde 2
Provområde 2: 6558319 1563222  -     8 prov  /värde 2

33. Oxhagen-Djupdalshagen, Gryts sn, Gnesta kn 29.9.2005
Provområde 1: 6558156 1563421  -    5 prov  /värde 3   

E.muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 2: 6558056 1563622  -    5 prov  /värde 3
Provområde 3: 6558171 1563859  -    5 prov  /värde 2
Provområde 4: 6558239 1563952  -    5 prov  /värde 2
Provområde 5: 6558333 1563934  -  10 prov  /värde 2  

E. muricatus, det. H.Rydb.

34. Linuddens NR, Nicolai sn, Nyköpings kn 28.8.2005
Provområde 1: 6512856 1574384 –   5 prov  /värde 4    

M. ambiguus, det. H.Rydb.
Provområde 2: 6512921 1574381 –   5 prov  /värde 5

Tryffel sp., ej insamlad, möjl Hymenogaster sp. samt 
Hydnotrya tulasnei det. H.Rydb.

Provområde 3: 6512996 1574400 – 10 prov  /värde 5
Hydnotrya tulasnei, det. H. Rydb., samt E. granulatus, det. H. Rydb.,
conf. L.E.Kers.

Provområde 4: 6513080 1574297 –   5 prov  /värde 5
Provområde 5: 6513167 1574206 –   5 prov  /värde 5
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35. Labro ängar, Svärta sn, Nyköpings kn  9.9.2005
Provområde 1: 6515470 1573891 –   5 prov  /värde 4
Provområde 2: 6515392 1574147 –   5 prov  /värde 3
Provområde 3: 6515398 1574191 – 20 prov  /värde 3  

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 4: 6515337 1574244 –   5 prov  /värde 3

36. Brevikshalvön, Bälinge sn, Nyköpings kn 9.9.2005
Provområde 1: 6519641 1590725  - 10 prov  /värde 3

37. Stäksö, Bälinge sn, Nyköpings kn 9.9.2005
Provområde 1: 6519352 1590614 –   5 prov  /värde 4
Provområde 2: 6519231 1590640 –   5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6519152 1590678 – 10 prov  /värde 2
Provområde 4: 6519084 1590623 –   5 prov  /värde 3

Östergötlands län (E)

38. SV om Borgsmoskolan, Klockaretorpet, Norrköpings kn 22.8.2005
Provområde 1: 6494271 1519272 – 5 prov  /värde 2
Provområde 2: 6494225 1519194 – 5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6494379 1519266 – 5 prov  /värde 3

39. Eda löväng, Borgs sn, Norrköpings kn 22.8.2005
Provområde 1: 6493410 1512911 – 10 prov  /värde 3  

Hymenogaster sp.,det. H.Rydb.
Provområde 2: 6493345 1512900 –   5 prov  /värde 3
Provområde 3: 6493311 1512817 –   5 prov  /värde 2
Provområde 4: 6493387 1512733 –   5 prov  /värde 2

40. Lundområde SO om Skattna, Norrköpings kn 22.8.2005
Hans Rydberg
Provområde 1: 6493666 1511926 – 5 prov  /värde 3
Provområde 2: 6493589 1511920 – 5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6493637 1512016 – 5 prov  /värde 3   

obestämd tryffel HRY-try0511
Provområde 4: 6493650 1512022 – 5 prov  /värde 3

41. Klinga, OSO om Brudberget, Klockartorpet, Norrköpings kn 22.8.2005
Provområde 1: 6491781 1516839 –   5 prov  /värde 2
Provområde 2: 6491741 1516886 –   5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6491725 1516958 – 10 prov  /värde 3
Provområde 4: 6491782 1516964 –   5 prov  /värde 3

42. NO om  Översätter, Finspång, Finspångs kn 25.8.2005
Provområde 1: 6509440 1495203 – 5 prov  /värde 1
Provområde 2: 6509649 1495163 – 5 prov  /värde 2
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43. SO om Bysjön vid Aspnäs, Finspång, Finspångs kn 25.8.2005
Provområde 1: 6512148 1495558 –     7 prov  /värde 3
Provområde 2: 6512092 14995523 – 10 prov  /värde 2   

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 3: 6512106 1495425 –     8 prov  /värde 3

44. Gällsängen, Regna sn, Finspångs kn  25.8.2005
Provområde 1: 6531612 1489553 – 15 prov  /värde 3    

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 2: 6531596 1489520 –   5 prov  /värde 3    

E. muricatus, det. H.Rydb.

45. Ekhage 1500 m SSV om Bjärka-Säby, Linköpings kn 28.9.2005
Provområde 1: 6459080 1495940  -  5 prov  /värde 3     

E. muricatus, det. H.Rydb.
Provområde 2: 6459035 1495992  -  6 prov  /värde 3
Provområde 3: 6459164 1496009  -  5 prov  /värde 3

46. Vessers udde NR, Bjärka-Säby, Linköpings kn 28.9.2005
Provområde 1: 6459520 1495628  -  5 prov    /värde 2
Provområde 2: 6459555 1495610  -  11 prov  /värde 3
Provområde 3: 6459503 1495630  -  9 prov    /värde 3

47. Öster om Slaka kyrka, Linköpings kn 28.9.2005
Provområde 1: 6472140 1485952  -    8 prov   /värde 2
Provområde 2: 50 m NO om provomr 1, (ingen GPS-täckning)  -  12 prov
/värde 1
Provområde 3: 6472220 1485983  -  10 prov   /värde 4

48. Höje äng, Omberg, Ödeshögs kn 3.10.2005
���������� 	: 6466564 1432903  -  15 prov  /värde 3   

E. muricatus, det. H.Rydb.

Kalmar län (H)

49. Kritmossens östra sida, Långlöts sn, Borgholms kn 14.10.2005
Provområde 1: 6290524 1553404  -  5 prov  /värde 1
Provområde 2: 6290497 1553387  -  5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6290458 1553418  -  5 prov  /värde 2

50. Hässlet 600 m NV om Åstad, Långlöts sn, Borgholms kn 14.10.2005
Provområde 1: 6292356 1553946  -  6 prov  /värde 2

51. Ismanstorps borg, Långlöts sn, Borgholms kn 14.10.2005
Provområde 1: 6291389 1551413  -    7 prov  /värde 2
Provområde 2: 6291566 1551902  -  13 prov  /värde 3   

E.muricatus., det. H.Rydb.
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52. Hässlet NV om Gråborg, Algutsrum sn, Mörbylånga kn 13.10.2005
Provområde 1: 6282802 1548450  -  10 prov    /värde 3
Provområde 2: 6282849 1548366  -  10 prov    /värde 2
Provområde 3: 6282856 1548306  -    5 prov    /värde 2

53. Hässlet 300 m söder om Gråborg, Algutsrum sn, Mörbylånga kn
13.10.2005
Provområde 1: 6281985 1548790  -    5 prov  /värde 2
Provområde 2: 6282057 1548750  -  18 prov  /värde 3   

E. muricatus, det. H.Rydb.

54. Törnbottens stugby, Mittlandsskogen, Algutsrum sn, Mörbylånga kn
13.10.2005
Provområde 1: 6282307 1547691  -  15 prov  /värde 3
Provområde 2: 6282325 1547660  -  12 prov  /värde 4

Fynd av liten rund kula som tappades bort och som bedömdes vara en
tryffel.

55. Skogsbylunds NR, Torslunda sn, Mörbylånga kn 12.10.2005
Provområde 1: 6277758 1542454  -  5 prov  /värde 2
Provområde 2: 6277713 1542431  -  5 prov  /värde 4
Provområde 3: 6277698 1542451  -  5 prov  /värde 2
Provområde 4: 6277616 1542503  -  5 prov  /värde 2
Provområde 5: 6277579 1542497  -  5 prov  /värde 2
Provområde 6: 6277610 1542524  -  5 prov  /värde 4

56. Vickleby ädellövskog NR, Vickleby sn, Mörbylånga kn 12.10.2005
Provområde 1: 6273961 1538762  -  10 prov  /värde 5
Provområde 2: 6274088 1538705  -    3 prov  /värde 2
Provområde 3: 6274255 1538884  -    5 prov  /värde 5    

Elaphomyces anthracinus, conf. L.E.Kers 
Provområde 4: 6274342 1538882  -    7 prov  /värde 5

Gotlands län (I)

57. Bunnsänget, Bunge sn, Gotlands kn 20.9.2005
Provområde 1: 6418271 1688893  -  15 prov  /värde 4 

Hymenogaster sp.,det. L.E.Kers
Provområde 2: 6418303 1688983  -  10 prov  /värde 2

58. Hässleänget, Fleringe sn, Gotlands kn  23.9.2005
Provområde 1: 6422058 1683603  -  1 prov  /värde 1

59. Vallaänget, Rute sn, Gotlands kn  20.9.2005
Provområde 1: 6412421 1686772  -  8 prov  /värde 4
Provområde 2: 6412379 1686776  -  9 prov  /värde 2
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60. Puttersjaus, Rute sn, Gotlands kn  20.9.2005
Provområde 1: 6411876 1687626  -  6 prov  /värde 2

61. Talings, Rute sn, Gotlands kn  20.9.2005
Provområde 1: 6413478 1687835  -  12 prov  /värde 3  

Tuber aestivum, det. H.Rydb. 
Provområde 2: 6413444 1687815  -  13 prov  /värde 2

62. VNV om Hellvi kyrka, Hellvi sn, Gotlands kn  20.9.2005
Provområde 1: 6410012 1682895  -  10 prov  /värde 2

63. Norrbys änge, Hall sn, Gotlands kn  21.9.2005 och 24.9.2005
Provområde 1:6423615 1673400  -     6 prov  /värde 3
Provområde 2: 6423601 1673453  -    5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6423582 1673301  -    5 prov  /värde 3   

E. muricatus, det. L.E.Kers
Provområde 4: 6423662 1673208  -    7 prov  /värde 2
Provområde 5: 6423265 1673186  -  10 prov  /värde 3
Provområde 6: 6423273 1673234  -  10 prov  /värde 3
Provområde 7: 6423243 1673173  -  15 prov  /värde 4

64. Hässle NV om Medebys, Hangvar sn, Gotlands kn 21.9.2005
Provområde 1: 6424239 1672159  -  5 prov  /värde 2

65. Hässle NO om Medebys, Hangvar sn, Gotlands kn 21.9.2005
Provområde 1: 6424779 1673144  -  3 prov  /värde 1
Provområde 2: 6424688 1673287  -  5 prov  /värde 1

66. Hässle 1500 m N om Häftings, Hangvar sn, Gotlands kn 21.9.2005
Provområde 1: 6420581 1668935   -  18 prov  /värde 3
Provområde 2: 6420549 1669003  -   12 prov  /värde 3

67. Västerhuse, Hangvar sn, Gotlands kn 21.9.2005
Provområde 1: 6418982 1672008  -  5 prov  /värde 2

68. Lund cirka 1500 m V om Bjärs, Othem sn, Gotlands kn 20.9.2005
Provområde 1: 6407292 1676669  -  15 prov  /värde 4  

Tuber aestivum det. H.Rydb.
Provområde 2: 6407316 1676615  -    5 prov  /värde 3

69. Laxarve änge, Boge sn, Gotlands kn  22.9.2005
Provområde 1: 6401721 1675339 –    8 prov  /värde 4
Provområde 2: 6401657 1675358  -    6 prov  /värde 4
Provområde 3: 6401608 1675335  -    7 prov  /värde 4
Provområde 4: S delen (ej GPS-täckn)7 prov  /värde 4
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70. Tingstäde nära kyrkan, Tingstäde sn, Gotlands kn 19.9.2005
Provområde 1: 6405429 1668261  -  10 prov  /värde 4  

Tuber aestivum det. H.Rydb.
Provområde 2: 6405476 1668322  -  10 prov  /värde 3
Provområde 3: 6405531 1668285  -  10 prov  /värde 4

71. Aränget, Hejnum sn, Gotlands kn 19.9.2005
Provområde 1: 6395918 1669401  -  10 prov  /värde 3
Provområde 2: 6395968 1669510  -    5 prov  /värde 2
Provområde 3: 6395946 1669535  -    5 prov  /värde 3

72. 800 m SSO om Kvie, Tingstäde sn, Gotlands kn 19.9.2005
Provområde 1: 6412326 1666187  -  15 prov  /värde 3

Elaphomyces anthracinus, det. L.E.Kers, samt M. ambiguus, det. 
H.Rydb..

Provområde 2: 6412302 1666234  -  6 prov  /värde 2
Provområde 3: 6412374 1666235   -  5 prov  /värde 2

73. Kräklingbo prästänge, Kräklingbo sn, Gotlands kn 22.9.2005
Provområde 1: 6372750 1674543  -  15 prov  /värde 3    

E. muricatus, conf. L.E.Kers 
Provområde 2: 6372757 1674639  -    8 prov  /värde 5   

Elaphomyces anthracinus, det.L.E.Kers
Provområde 3: 6372747 1674684  -  12 prov  /värde 4   

E. muricatus, det. H.Rydb.

74. Mästerbyänget, Mästerby sn, Gotlands kn 22.9.2005
Provområde 1: 6373623 1649239  -  12  prov  /värde 5  Elaphomyces cfr
leveillei, det. L.E.Kers
Provområde 2: 6373573 1649264  -    5 prov   /värde 3
Provområde 3: 6373530 1649115  -  15 prov   /värde 4

75. Fonnsänget, Väte sn, Gotlands kn 22.9.2005
Provområde 1: 6369795 1653679  -  10 prov  /värde 3   

Elaphomyces aculeatus, det. L.E.Kers  Endast 1 ex funnet, men mar-
ken led svårt av torkan och populationen bedöms kunna vara större 
ett normalt eller gott svampår.

Provområde 2: 6369773 1653752  -    5 prov  /värde 3

Hallands län (N)

76. Stackenäs gård, Veddige sn, Varbergs kommun  16.8.2005
Provområde 1: 6354486 1301517 –   5 prov  /värde 4
Provområde 2: 6354440 1301501 –   5 prov  /värde 3
Provområde 3: 6354402 1301483 –   5 prov  /värde 3
Provområde 4: 6354386 1301481 – 10 prov  /värde 3
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77. Pölalund, Gödestads sn, Varbergs kommun  16.8.2005
Provområde 1: 6338928 1293617  -     15 prov  /värde 4
Provområde 2: 6339015 1293557   -    10 prov  /värde 3
Provområde 3: 6339037 1293537  -     10 prov  /värde 3
Provområde 4: 6339031 1293518  -     10 prov  /värde 3
Provområde 5: 6338942 1293597  -       5 prov  /värde 3

Teckenförklaringar:

Provområde = delområde inom en lokal där sökning av tryfflar ägt rum.
Sifferkoden är X/Y-koordinater efter Rikets nät, avläst från GPS-mätare.
Prov = ca 30 x 30 cm stor markyta, skrapad och inventerad ned till ca 8-

10 cm djup.
Samtliga arter tryfflar, funna under inventeringen, redovisas inom resp.

provområde. Hymenogaster-arterna har lämnats obestämda. Släktet är rörigt
och är i stort behov av revision. Det insamlade materialet kommer delvis att
användas i detta arbete.

Svenska namn på funna tryfflar:
Elaphomyces aculeatus –  taggig hjorttryffel
Elaphomyces muricatus –  marmorerad hjorttryffel
Elaphomyces leveillei –  torvhjorttryffel
Elaphomyces granulatus – grynig hjorttryffel
Elaphomyces striatosporus –  strimsporig hjorttryffel
Hydnotrya tulasnei –  vecktryffel
Hymenogaster sp. –  buktryfflar
Melanogaster ambiguus –  stinkande slemtryffel
Tuber aestivum –  sommartryffel
Tuber rufum – rödbrun tryffel



Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter är vägle-

dande dokument för olika aktörers samordnade arbete

för arter där särskilda bevarandeinsatser krävs.

Taggig hjorttryffel (Elaphomyces aculeatus) är en säll-

synt art som är rödlistad som ”starkt hotad” och känd

från fem lokaler i Sverige. Tryffeln växer främst i ädel-

lövskogar med gammal hassel på kalkrik mark och bil-

dar sannolikt mykorrhiza med hassel. Fruktkropparna

finns strax under markytan ned till cirka 10 centimeters

djup och arten saknar i princip förmåga att spridas över

längre distanser, varför den är starkt beroende av miljöer

med lång kontinuitet av hassel.

De åtgärder som föreslås i programmet är informa-

tionsspridning till markägare och andra aktörer, invente-

ring av potentiella lokaler samt övervakning av lokaler

för taggig hjorttryffel. Vidare föreslås att skötselplanen

för ett naturreservat med förekomst av arten ska revide-

ras med avseende på artens behov. Dessutom ska process

för långsiktigt skydd inledas för några oskyddade områ-

den med känd förekomst av taggig hjorttryffel. 
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