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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 åtgärd-
sprogram 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 strimsporig hjorttryffel (Elaphomyces
striatosporus) har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Hans Ryd-
berg. Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på vilka åtgärder som
behöver genomföras för strimsporig hjorttryffel. 

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och pre-
sentation av åtgärder som behövs för att förbättra strimsporig hjorttryffels
bevarandestatus i Sverige under 2007-2010. Åtgärderna samordnas mellan
olika intressenter, varigenom kunskapen om och förståelsen för arten eller
biotopen ökar. Förankringen av åtgärderna har skett genom samråd och en
bred remissprocess där myndigheter, experter, kommuner och intresseorgani-
sationer haft möjlighet att bidra till utformningen av programmet. 

Det här åtgärdsprogrammet är ett led att förbättra bevarandearbetet och
utöka kunskapen om strimsporig hjorttryffel. Det är Naturvårdsverkets för-
hoppning att programmet kommer att stimulera till engagemang och konkre-
ta 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 N98-07,
1 §, att fastställa åtgärdsprogrammet för strimsporig hjorttryffel. Program-
met gäller under åren 2007 – 2010. Utvärdering och/eller revidering sker
under det sista året programmet är giltigt. Om behov uppstår kan åtgärdspro-
grammet 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 strimsporig hjorttryf-
fel och innehåller ett antal rekommenderade åtgärder för att förbättra situa-
tionen för arten.

Strimsporig hjorttryffel är en mycket sällsynt svamp som bara är känd
från 9 lokaler i världen, åtta i Sverige och en i Norge. Från den norska loka-
len där arten påträffades 1952, finns inga rapporterade återfynd. De svenska
lokalerna är koncentrerade till trakterna kring södra Vättern. Utpostlokaler
finns strax norr om Stockholm samt utanför Sundsvall. Under riksinventer-
ingen 2005, besöktes 72 lokaler. Lokalerna valdes ut slumpvis utifrån känd
kunskap om områden med gammal hassel. Arten hittades på fem lokaler,
varav två, belägna i trakten av Gränna, tidigare var okända. Ett av återbesö-
ken på de tidigare kända växtplatserna fick ett negativt resultat. Arten är
även funnen i Sörmland, nära Eriksberg i Katrineholms kommun (L. E. Kers,
muntl.), men denna och kanske ytterligare någon lokal har inte kommit pro-
jektet till del och utgör tills vidare arbetsmaterial för forskningen.

Strimsporig hjorttryffel bildar mykorrhiza, sannolikt med hassel, och
fruktkroppar finns i regel ganska ytligt, ofta bara någon eller några centime-
ter under markytan. Den växer helst på tämligen näringssvaga hasseljordar
på utmark, gärna i övre delen av sluttningar där även en del oligotrofa drag
finns i vegetationen. Gran förekommer regelbundet på lokalerna och här väx-
er i regel även blåbär och en del lågörter. I likhet med många andra tryfflar
har strimsporig hjorttryffel höga krav på markens kvalitet. Den vill ha en väl
dränerad gärna sandig, svallad morän av grå-gråsvart färg utan eller med
bara svagt inslag av lera. Eftersom arten är mycket svårspridd såväl inom en
biotop som över längre distanser är den starkt beroende av marker med lång
skoglig kontinuitet. Dess splittrade utbredning antyder att den kan vara en
relikt från postglacial värmetid. 

Artens aktuella populationsstatus är oklar. Svampen uppmärksammades i
början av 1980-talet och har efter det, trots intensivt sökande, endast påträf-
fats på ett tiotal lokaler. Eftersom arten kan uppträda i gran – och blandsko-
gar med bara några få hasselbuskar, är den säkert vanligare än antalet fynd
ger för handen. Men de höga biotopkraven i övrigt och kraven på lång hassel-
kontinuitet visar ändå att det rör sig om en sällsynt art. Eftersom arten är
mycket sällsynt och ej funnen utanför Skandinavien har vi i Sverige ett inter-
nationellt ansvar att sörja för att den har en gynnsam bevarandestatus.

Strimsporig hjorttryffel har med all sannolikhet missgynnats av skogs-
bruk, då många av utmarkernas gamla betesskogar omvandlats till likåldriga
barrskogsbestånd med bruten hasselkontinuitet och stora förändringar i jor-
dens struktur. Nutida hot är avverkningar och restaurering av marker för
betesdrift men på längre sikt kan markförändringar till följd av försurning
och ökat kvävenedfall bli ett än större hot. 

Arten är klassad som starkt hotad (EN) i den svenska rödlistan, främst på
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grund av att populationen är liten, minskande, geografiskt begränsad och
starkt fragmenterad. Strimsporig hjorttryffel har idag ett svagt skydd och
bara två av de åtta lokalerna där arten förekommer är skyddade som naturre-
servat.  För att klarlägga artens status idag bör ytterligare undersökningar
utföras där det finns mycket hassel kvar på utmarkerna. 

I Görvelns och Nyckelås naturreservat (norr om Stockholm resp. vid
Mullsjö i Västergötland) bör en översyn och eventuell revidering ske av
befintliga skötselplaner, så att den strimsporiga hjorttryffelns livsmiljö tillgo-
doses. I några andra områden bör någon form av långsiktigt skydd övervä-
gas. I områden som inte är aktuella för skyddsåtgärder skall markägarna
informeras och stimuleras till privata initiativ som gynnar svampen. 

Uppföljning av strimsporig hjorttryffel på kända lokaler bör ske löpande
vart 10:e år och utföras av mykologiskt kunniga personer som utbildats i
ekologisk sökteknik av hypogeiska svampar. 

Kostnaden för de i åtgärdsprogrammet föreslagna åtgärderna uppgår till
173 000 SEK.



9

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5720 • Åtgärdsprogram för strimsporig hjorttryffel 2007–2010

Summary 
The hypogeous fungus Elaphomyces striatosporus Kers is a very rare species,
reported only from Scandinavia. It was first found in Norway in 1952, where
it has not been rediscovered since. In Sweden it is known from at least 8 sites,
mainly situated in the vicinity of the great lake Vättern in south Sweden. There
are additional records from the Stockholm region and a northern finding has
been reported at Sundsvall, some 400 kms north of the Stockholm locality.

Elaphomyces striatosporus occurs hypogeously near old bushes of hazel
(Corylus avellana) in deciduous or mixed forests on dark grey to greyish brown
sandy soils with or without a low proportion of clay. The structure of the soil
generally seems to have an important impact on the growth of hypogeous fungi
since in sites disturbed by voles or in habitats where the soil has become com-
pacted by the trampling of grazing cattle, truffles are not met with.

In suitable habitats however, a number of rare truffles with mykorrhizal
connections to Corylus can be found. This type of ecosystem represents a
relict microhabitat characterized by hypogeous fungal species almost inca-
pable of long distance spore dispersal.

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 without
bushes.

One of the more serious threats to truffels is the acidifications of the soils.
Elaphomyces striatosporus seems to prefer suboligotrophic woods with
dominating spruce and oak (Picea abies, Quercus spp.) with low growing
herbs and grasses forming a thin field layer. In some localities of Elaphomyces
striatosporus blueberry (Vaccinium myrtillus) is abundant. The pH-value of
the soil as measured in four of the localities in 1982, was about pH 4.5, i. e.
close to the limit where significant consequences of soil acidification occur. 

Elaphomyces striatosporus is redlisted in Sweden and classified as EN
(endangered). It is however likely to have been overlooked due to is hypo-
geous fructification.

Only two Swedish sites of Elaphomyces striatosporus are under protec-
tion as nature reserves, others are currently unprotected. Nonetheless all
known sites of Elaphomyces striatosporus have considerable botanical values
and contain a flora of rare vascular plants and/or rare fungi. The sites of
Elaphomyces striatosporus can be correlated to the EU Natura-2000 habitat
types 9169 “Sub-Atlantic and medio-European oak or oak - hornbeam
forests of the Carpinion betuli”, 9050 “Fennoscandian herb-rich forests with
Picea abies”, 9070 “Fennoscandian wooded pastures” and possibly 9020
“Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forests rich
in epiphytes”.
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Action Plan
The present Action Plan is divided in two parts:
The first part aims to discover Elaphomyces striatosporus on new sites in
order to increase the knowledge of its current distribution and to detect new
sites suitable for conservation measures.

Accordingly 72 potential habitats were investigated with regard to Elap-
homyces striatosporus in 2005 and two new localities were reported. A num-
ber of additional rare truffles were also recorded.

A continued investigation containing 70 potential habitats in south and
central Sweden is proposed, the results of which will constitute a basis for a
revision of the Action Plan. This implies the conservation of new sites where
Elaphomyces striatosporus will be detected. 

The second part of the Action Plan is devoted to the management of the
sites where Elaphomyces striatosporus occurs. Since two occurrences are situ-
ated in nature reserves, it is emphasized that management plans be revised
and adjusted to meet the ecological requirements of Elaphomyces striatospo-
rus. The remaining six 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 administra-
tion and landowners concerned. The agreements should imply economical
compensations to landowners willing to participate in the conservation of
Elaphomyces striatosporus.

In order to inform authorities responsible for nature conservation as well
as landowners and non-profit nature conservancy organisations about the
measures taken towards the conservation of Elaphomyces striatosporus, the
Action Plan will be printed and distributed. The production of an informa-
tion leaflet containing facts on Elaphomyces striatosporus and other hypo-
geous 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 striatosporus in
Sweden will contain a monitoring project including all known growing sites
in order to indicate future tendencies 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
19 000 Euro.
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Artfakta

Översiktlig morfologisk beskrivning 
Beskrivning av strimsporig hjorttryffel
Strimsporig hjorttryffel är en sent beskriven art (Kers 1980)*. Den hör till
sporsäcksvamparna, Ascomycetes, till 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. Strimsporig hjorttryffel hör till den svartskaliga
gruppen. Arten hör till undersläktet Maloderma Vitt, som har sex kända
representanter i övriga Europa och ytterligare en i Nordamerika. Gruppen
kännetecknas av en tunn och elastisk cortex (ytterskal) i kombination med
små sporer. 

Fruktkropparna hos strimsporig hjorttryffel är små, i regel bara 0,4 – 0,8
cm i diameter, till färgen nästan svarta, men i regel omgivna av ett vitt till
blekt ockrafärgat mycel blandat med jordpartiklar. I jorden ser de ut som
ljusgrå kulor, vilka avtecknar sig mot den omgivande jorden genom sin ljusa
mycelfilt. Det svarta skalet är relativt slätt, förhållandevis tjockt, i början
mjukt och hoptryckbart, men vid torkning hårdnande. Skalets inre del är
betydligt tjockare än ytterdelen men med likartad färg. Gleban, d.v.s. det spo-
ralstrande innanmätet, slutligen, är till en början vitt med ett centralt hålrum,
senare mörknande av de bruna sporerna. Asci (sporsäckar) är något äggfor-
made - nästan klotrunda, 25-35 µm långa och kan innehålla 

(4-) 6 - 8 sporer, vilka är sfäriska och som mogna mycket mörkt bruna –
nästan svarta, i regel bara 9-19 µm långa. Sporerna är något genomskinliga
och ytan består av ett system av parallellt löpande, upphöjda, åsar, vilket i
mikroskop ger sporerna ett strimmigt utseende. Detta är orsaken till namnet
på arten. Ornamenteringen varierar dock litet i utseende mellan sporerna och
det finns sporer med nästan vårtig yta (Kers 1980). Arten är i fält oftast lätt
att känna igen på sin ringa storlek och på den nästan vita mycelfilten (Kers
1980, 1984, Larsson 1997, Hansen & Knudsen 2000). Välliknande foton av
arten i sin naturliga miljö finns på omslagsbilden till detta åtgärdsprogram
samt hos Nitare (2000).

* Det norska ursprungsmaterialet bestämdes preliminärt till Elaphomyces leveillei Tul. (Eckblad 1962,
1971) och låg under detta namn till 1980, då Lars E. Kers upptäckte att det rörde sig om en för veten-
skapen ny art.

Förväxlingsarter 
Strimsporig hjorttryffel är mindre än andra hjorttryfflar i Sverige, har vitak-
tigt mycel och sporer med strimmig yta. Strimsporig hjorttryffel, Elaphomy-
ces striatosporus, skiljer sig från de närstående E. mutabilis Vitt. och E. papil-
latus Vitt. genom sitt svarta peridium (skal) och något större sporer. Strim-
sporig hjorttryffel kan också förväxlas med E. cyanosporus Tul., vilken hör
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till undersläktet Scleroderma. Den senare har dock ett mycket tjockare peridi-
um, stora sporer som på ytan har en nätlik (ej strimmig) ornamentering (Kers
1980). Ingen av förväxlingsarterna är funnen i Sverige, men en obestämd kol-
lekt från Gnesta-trakten i Sörmland har visat sig vara närstående strimsporig
hjorttryffel och kan vara en för landet ny art (L.E. Kers i brev). 

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 (1981a).

Biologi och ekologi 
Föröknings- och spridningssätt
Fruktkroppar av strimsporig hjorttryffel kan påträffas året om. De bildas vid
skilda tillfällen och utvecklas relativt långsamt, vilket gör att man oavsett års-
tid kan hitta fruktkroppar i olika mognadsstadier. Omogna fruktkroppar
med ännu vit gleba kan således finnas intill skalrester av gamla svampar. Tro-
ligen har arten bäst tillväxtmöjligheter under hösten, varför det är säkrast att
hitta fullbildade fruktkroppar under september-oktober. De är liksom andra
arter av svarta hjorttryfflar mycket motståndskraftiga mot nedbrytning och
tycks aldrig angripas av smådjur som larver, maskar och insekter (Kers 1997). 

Strimsporig hjorttryffel kan spridas runt i en biotop genom maskar och
andra markorganismer. Daggmaskar kan vara en viktig spridningskälla för
sporer av strimsporig hjorttryffel och andra hypogeiska svampar. Detta är
dock inte belagt i litteraturen. Eftersom arten ibland bildar fruktkroppar bara
1-2 cm under markytan kan sporer sannolikt även på andra sätt nå marky-
tan, t.ex. genom erosion efter kraftiga regn eller genom markrörelser vid tjäl-
lossningen.

Hur tryfflarna 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 dessa svampar över kor-
tare avstånd, indirekt också över längre distanser om djuren förtärs av större
djur. Inga belägg finns dock för att de svartskaliga arterna skulle spridas på
detta sätt. Åtskilliga undersökningar, särskilt från kontinenten, visar emeller-
tid att alla tryfflar sprids med högre djur. Strimsporig hjorttryffel växer ofta
ytligt och det är möjligt att de hittas av vissa mindre djur, t.ex. möss, som spå-
rar upp tryfflarna med hjälp av luktsinnet. Vildsvin kan genom sitt bökande
också hjälpa till att sprida hjorttryfflar (Jordbruksaktuellt 2005-03-23), men
samtidigt ändrar svinen genom sin verksamhet markens struktur och därige-
nom förändrar de miljön där tryfflar växer, vilket med stor sannolikhet är
negativt för arten. 

Vegetativ förökning av mycelet förekommer bara på mycket korta avstånd
runt växtplatsen. Enligt Kers (1984) sträcker det sig bara någon centimeter
utanför fruktkroppen och har ingen betydelse för artens spridning ens inom
biotopen. Dock kan mycel av tryfflar, liksom hos andra svampar, fragmente-
ras, varvid de separerade mycelsamlingarna bildar fysiskt åtskilda enheter.
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Med tanke på att strimsporig hjorttryffel finns inom så vitt skilda områ-
den som i Medelpad, Oslo-trakten, Stockholm, Sörmland, Västergötland och
Småland är det märkligt att arten med små möjligheter till långdistanssprid-
ning kan ha ett så utsträckt och splittrat förekomstområde. En möjlig teori är
att strimsporig hjorttryffel, i likhet med många andra hypogeiska svampar, är
en relikt från en tidigare betydligt större utbredning. Idag återstår i Europa
bara ca 0,2 % av arealen mellaneuropeisk, nemoral ädellövskog från värmeti-
den, ca 4000 f.Kr (Hannah m.fl. 1995) då även Syd- och Mellansverige hade
betydligt mer ädellövskogar med hassel än idag. Då hade heller inte granen
vandrat in och jordarna var generellt mer basiska än idag. Studier har visat
att det sydsvenska landskapet ända fram till sen medeltid var avsevärt lövri-
kare än nu (Björse m.fl., 1996, Björse & Bradshaw 1997), vilket innebär att
marker med lång lövskogskontinuitet aldrig varit så sällsynta som nu. I
dagens starkt fragmenterade lövskogslandskap inom artens förekomstområde
är det sannolikt att det överhuvudtaget inte förekommer någon långdistans-
spridning. 

Livsmiljö
Strimsporig hjorttryffel växer i Sverige och Norge i anslutning till hassel, med
vilken den troligen bildar mykorrhiza. Den tycks mindre krävande än andra
svartskaliga hjorttryfflar och förekommer ofta på näringsfattiga mulljordar
på utmarker eller i blandskogar med hassel. Arten är inte kalkgynnad och
inte på någon av de kända lokalerna finns kalksten i berggrunden. Mätningar
av pH-värdet från fyra lokaler där arten förekommer visar följande värden:
4,59, 5,50, 4,58 och 4,52 (Kers 1984). Det är troligt att arten tidigare levat i
jordar med betydligt högre pH-värden, men att den lyckats klara även surare
förhållanden. Typiskt för växtplatserna är också den brutna topografin (Kers
1984). Man finner ofta arten nedanför berg och hällbranter, intill block och
stenar eller på andra platser där omgivande mark höjer sig över växtplatsen.
På alla lokaler där arten är funnen växer det gran. Till skillnad från de flesta
andra svartskaliga arterna är strimsporig hjorttryffel inte funnen i några av
våra kambrosilurområden som Öland och Gotland. 

Hasselbuskarna, under vilka strimsporig hjorttryffel växer, är ofta gamla
med breda socklar och det kan vara bestånd av flera tusen års ålder. Eftersom
strimsporig hjorttryffel idag sannolikt saknar förmåga till spridning över stör-
re avstånd, måste den ha funnits i marken under mycket lång tid, vilket inne-
bär att området där den växer bör ha varit bevuxet med hassel kanske så
långt tillbaka som under värmetid, d.v.s. innan den klimatförsämring som
skedde vid järnålderns inträde. 

I likhet med många andra sällsynta tryfflar har strimsporig hjorttryffel
höga krav på markens kvalitet. Den växer främst i löv- och blandskogar med
gammal hassel på väldränerad mulljord, gärna på sandig-moig, svallad
morän. Jorden är gråsvart – nästan svart och utan eller med bara svagt inslag
av lera. Jorden skall helst vara lättgrävd och inte innehålla grova rötter, sten
eller block, inte heller rhizom av perenna gräs eller örter som liljekonvalj. 

På växtplatsen skall hassel ha funnits under lång tid. Marken skall ha en
växlande mikrotopografi med block, moränryggar eller andra upphöjningar
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som medger en viss strömning hos markvattnet i ytan. Möjligen är detta
markvattenflöde nödvändigt för att arten regelbundet skall bilda fruktkrop-
par. I suboptimala miljöer, utan tillskott av vatten från närmiljön, kan arten
möjligen finnas men utan att bilda fruktkroppar - ett förhållande som är
omöjligt att påvisa utan DNA-identifiering. En förklaring till varför nemorala
arter av reliktkaraktär skulle ha överlevt på vissa ställen i det tidigare hårt
brukade landskapet kan vara att betesintensiteten under tidigare perioder har
varit lägre på de steniga, blockiga markerna, varför marken fått behålla något
av sin ursprungliga struktur. Det är annars svårt att förklara varför nemorala
arter av reliktkaraktär skulle ha överlevt bara på vissa ställen i det av männi-
skan tidigare hårt brukade landskapet.

Strimsporig hjorttryffel växer helst skuggigt, i en mer eller mindre förtä-
tad löv- eller blandskog där marken skuggas större delen av året och därmed
behåller fukten. Under den period då lövträden och hasselbuskarna är olöva-
de skyddas marken istället av ett förnalager. Fältskiktet är i regel glest och
består av enstaka örter och stråväxter som blåsippa, stenbär, piprör, vispstarr
och blåbär. 

Viktiga mellanartsförhållanden
Strimsporig hjorttryffel ingår liksom andra tryfflar i ett komplicerat samspel
med andra underjordiska organismer. I princip lever tryfflarna i huvudsak
vegetativt med sitt mycel kopplade till växtrötter och skiljer sig från flertalet
andra svampar genom att fruktkropparna mognar under jord. Hyfer och
fruktkroppsanlag förtärs av nematoder, insektslarver och andra djur. Frukt-
kropparna däremot är resistenta och förtärs inte av några mindre djur. Hjort-
tryfflar angrips ibland av svampar av släktet Cordyceps, parasitklubbor, vilka
bildar långsmala fruktkroppar ovan jord. Dessa har utifrån de rapporter som
finns bara visat sig angripa de brunskaliga arterna (Naturhistoriska Riks-
muséet 2003).

Artens lämplighet som signal- eller indikatorart
Strimsporig hjorttryffel hör till den ekologiska gruppen svarta hjorttryfflar
som i Signalartsfloran (Nitare 2000) finns medtagen som ett kollektiv. Grup-
pen utgör en indikator på hasselbestånd med lång kontinuitet. Trots att strim-
sporig hjorttryffel ännu inte påträffats söder om Skandinavien är det sanno-
likt en värmekrävande art av reliktkaraktär. I den ekologiska katalogen anges
arten indikera höga naturvärden (Hallingbäck & Aronsson 1998).

Utbredning och hotsituation 
Historik och trender 
Artens historia i landet är sannolikt mycket lång och det är rimligt att tro att
förutsättningarna för arten under postglacial värmetid var betydligt bättre än
idag. Under värmetiden kan arten ha funnits långt upp i övre Norrland. Inga
svenska förekomster av strimsporig hjorttryffel var dock kända före 1982, då
den upptäcktes vid Mälaren norr om Stockholm. Samma år upptäcktes den
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även i Medelpad samt på två lokaler öster om Vättern i Småland. Därefter
har den upptäckts på ytterligare minst 3 lokaler. 

Trots att alla svenska fynd är sentida var arten sannolikt vanligare förr då
arealen ädellövskogar med hassel var större. På utmarkerna fanns det betyd-
ligt mer lövträd än idag och hasseln var säkert vanlig på de bästa jordarna.
Det moderna skogsbruket har sannolikt varit negativt för strimsporig hjort-
tryffel men det är troligt att arten minskat betydligt de senaste 500 åren.
Många av de utmarksskogar med hassel som utgjort potentiella växtplatser
för tryffeln har avverkats och i stället har vi fått grandominerade, likåldriga
bestånd där kontinuiteten av gammal hassel brutits. Dessutom har granen på
dessa jordar i de flesta fall styrt om jordmånen och där tidigare mulljordar
brett ut sig har podsoler bildats till följd av att baskatjoner urlakats.

Det är naturligtvis svårt att bedöma populationsförändringar hos en art,
vars enda svenska förekomster upptäckts under de senaste drygt 25 åren.
Nästan alla sällsynta tryfflar av redan kända eller för vetenskapen nya arter
har upptäckts en 30-årsperiod (1975-2005), vilket pekar på att det är det
nutida sökandet efter tryfflar i lämpliga miljöer som gör att vi idag har fått
vetskap om dessa svampar. Deras svårighet att sprida sig i ett starkt fragmen-
terat lövskogslandskap visar 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 granen trädde in på arenan. Även om strimsporig
hjorttryffel troligen alltid varit en ovanlig art har de ekologiska möjligheterna
för populationen minskat i hög grad. Det är svårt att avgöra i vilken grad
markanvändningen under tiden 1600-1900 påverkat svampen. Hasseln gyn-
nades då den gav näringsrikt foder och producerade nötter. Men under tider
av hårdare hävd kan den ha trängts tillbaka till stenrösen, ägogränser, hägna-
der eller bergytor (Andersson & Löfgren 2000). Först under senare hälften av
1900-talet expanderade hasseln och bildade täta hassellundar eller hässlen.
På utmarkerna har den däremot minskat kraftigt. Skälet är omfattande
avverkningar i artens kända utbredningsområde. Även om hasseln ofta kom-
mer tillbaka i de nya skogsgenerationerna har den skogliga kontinuiteten bru-
tits, lövrikedomen generellt minskat och markurlakningen accelererat. Detta
gäller inte minst de lätta, ofta sandiga jordarna där tryffeln finns och där
mullbildningen är viktig för att hindra urlakningen av näringsämnen.

Orsaker till tillbakagång 
KÄNDA ORSAKER TILL TILLBAKAGÅNG
Arten har genom inventeringar under de senaste 25 åren blivit känd från åtta
lokaler i Sverige. Den kan ha försvunnit från två platser, en dellokal vid Näs i
Västergötland och en lokal i Lekeryd i Småland. Lokalen i Näs har förstörts
genom en slutavverkning och växtplatsen i Lekeryd blivit torrare genom att
en röjning skett i träd- och buskskiktet i syfte att skapa mer betesmark. 

Sett över en längre tidsperiod har lämpliga miljöer för strimsporig hjort-
tryffel drastiskt minskat. Som tidigare nämnts hade Syd- och Mellansverige
under värmetiden, ca 4000 f.Kr., betydligt mer ädellövskogar med hassel än
idag. Då hade heller inte granen vandrat in och jordarna var generellt mer
kalkrika. Studier har dessutom visat att det sydsvenska landskapet ända fram
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till sen medeltid var avsevärt lövrikare än nu (Björse m.fl. 1996, Björse &
Bradshaw 1997), vilket innebär att marker med lång lövskogskontinuitet kan
ha minskat katastrofalt.

Strimsporig hjorttryffel är främst knuten till utmarkernas hasselrika löv-
och blandskogar, vilka blivit alltmer grandominerande. Skogsavverkningar av
dessa marker har varit en regel med få undantag. Skogsodling med
beståndsanläggning och trakthyggesbruk blev under större delen av 1900-
talet vanligt långt ned i Sydsverige och satsning på barrskog har inneburit att
andelen lövträd totalt sett har minskat. Hasseln har i regel överlevt på svår-
brukad mark, t.ex. vid bergrötter på blockig morän samt på marker som i sen
tid påverkats av en extensiv betesdrift vilket medfört ett mera skonsamt
skogsbruk. 

EJ STYRKTA MEN BEFARADE ORSAKER TILL TILLBAKAGÅNG
Strimsporig 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, dels syftat till att skapa ljusare, öpp-
nare mer parkartade miljöer i anslutning till tätorter. När en växtlokal för
strimsporig hjorttryffel restaureras genom gallring ökar inflödet av ljus och
värme och det blir blåsigare. Under vinterhalvåret blir förnalagret tunnare
och löven kan lättare driva iväg med vindarna. Om marken inte skyddas
under vintern finns också risk för att tjälen kan gå djupt ned, vilket kan inne-
bära sämre övervintringsbetingelser för en sydlig och sannolikt värmekrävan-
de art som strimsporig hjorttryffel.

Den befarade tillbakagången kan ha skett för populationer som ännu inte
identifierats, belägna inom det så kallade mörkertalet. I områden som röjs för
ökad betesdrift är det inte bara den klimatiska situationen som påverkas utan
också det tramp och den mekaniska inverkan djuren åstadkommer. 

Nära tätorter kan lokaler ha förstörts då man ofta glesat ut löv- och
blandskogsbestånd med röjning av hassel i syfte att skapa parkartade miljöer.

I områden med vildsvin kan djuren genom sitt bökande och trampande
ändra markens struktur på ett 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 inte särskilt effektiv.

Strimsporig hjorttryffel lever i allmänhet i svagt sura områden och är i
flertalet fall knuten till jordar som skulle kunna förlora viktiga näringsämnen
till följd av markurlakning och utbildande av podsoler, särskilt på marker
som invaderas av gran. Granen finns som ett sekundärt inslag på alla de
undersökta lokalerna och har inte någon längre kontinuitet. Möjligen gör
granen viss nytta genom att dämpa instrålning av ljus och bromsa vindar vil-
ket minskar uttorkningen av de jordar där tryffeln finns, men på sikt ger
granförnan en jordmån som är negativ för arten. Genom flera undersökning-
ar vet vi att marken starkt påverkas av nedfallet av sura ämnen och att det
sker i relation till nedfallets storlek (Falkengren-Grerup 1986 och Eriksson,
Karltun & Lundmark 1992). Det atmosfäriska nedfallet av syror kan i kom-
bination med ökad barrförna på magra hasseljordar inverka negativt på jord-
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mån och mullbildning till nackdel för strimsporig hjorttryffel och andra
hypogéer. Enligt Hesselman (1926) har granförnan på silikatmark ett pH
mellan 3,8 – 4,2. Om pH-värdet i marken sjunker under cirka 4,4 minskar
förrådet av mineralnäringsämnen som kalcium och magnesium till mycket
låga nivåer, vilket ökar risken för skadliga effekter på markens fauna och flo-
ra (Bernes 1994). Som tidigare nämnts visar pH-mätningar på flera av loka-
lerna för strimsporig hjorttryffel värden bara obetydligt över pH 4,5, vilket
innebär att de ligger i riskzonen för skador till följd av markförsurning. 

Mykorrhizasvampar hämmas i sin fruktkroppsbildning vid ökad kvävede-
position, vilket visats i åtskilliga undersökningar (Arnolds 1985, 1991, Guil-
litte et al 1989, Gahne 1987). Eftersom mycelet hos strimsporig hjorttryffel
ligger förhållandevis ytligt finns risken att arten drabbas negativt av kväve-
nedfallet. Indirekt kan den ökade kvävebelastningen innebära att fältskiktet
får ökat inslag av gräs och örter som skärper konkurrensen om markens
kapital av vatten och näringsämnen, vilket missgynnar de underjordiska
svamparna. 

Aktuell utbredning
Strimsporig hjorttryffel är en mycket sällsynt svamp som bara är känd från
Sverige och Norge. I Norge är den funnen utanför Oslo, i Sverige på minst
åtta lokaler, flertalet i området runt södra Vättern. De flesta fynden är från
1982 som var ett mycket bra tryffelår och då hittades också en lokal så långt
norrut som i Medelpad. Arten är också funnen utanför Stockholm vid Mäla-
ren, där den också återfanns 2005 och ett fynd föreligger också från Eriks-
berg i Sörmland (L.E.Kers, muntl.). Förutom dessa nordliga fynd är arten
funnen i området kring södra Vättern, från Gränna söderut samt i Mullsjö
kommun. Trots att tryfflar under lång tid eftersökts nere på den europeiska
kontinenten finns det inga fynd av strimsporig hjorttryffel rapporterade
därifrån. 

Aktuell populationsfakta
Världspopulationen av strimsporig hjorttryffel uppgår till högst 10 kända
lokaler. Arten hittades första gången i Norge 1952, men har sedan inte efter-
sökts där. År 1982 uppmärksammades den på nytt, då i olika delar av Sveri-
ge. Att det rör sig om en tidigare förbisedd art är uppenbart och den finns i
Sverige idag på minst 8 kända lokaler, varav sju offentliga. På en av lokaler-
na, vid Näs i Västergötland, har arten påträffats på tre från varandra åtskilda
fläckar (R. Carlsson, muntl.). I övriga fall är förekomsterna begränsade till en
eller ett par näraliggande hasselbuskar. De svenska bestånden uppgår till ca
90% av hela världspopulationen. Fruktsättningen varierar starkt mellan åren
och är delvis betingad av nederbörden. Även om strimsporig hjorttryffel över-
lever med sina fruktkroppar under torrperioder och därför kan ses året om,
bildas inga nya svampar om jorden är för torr. Eftersom arten bildar mykorr-
hiza kan den liksom andra mykorrhizasvampar överleva t.ex. torrperioder
inne i värdväxtens fina rottrådar. Antalet fruktkroppar på varje lokal varierar
från ett fåtal till ett hundratal (Kers 1984). Den totala svenska fruktkropp-
sproduktionen varierar från ett 20-tal under dåliga år, till kanske 200-300
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under goda år. Om man istället räknar antalet fruktkroppsbildande mycel,
d.v.s. antalet reproducerande individ blir antalet kända lokaler ungefär 10. 

Strimsporig hjorttryffel är en sällsynt art av reliktkaraktär med höga krav
på markens struktur och mikrotopografi. Arten är dock mindre krävande vad
avser kalkhalt och näringsinnehåll jämfört med många andra sällsynta tryff-
lar under hassel vilket kan innebära att arten finns på fler lokaler än de kän-
da. Att uppskatta den svenska populationen är naturligtvis svårt. ArtData-
bankens expertkommitté för svampar bedömde inför rödlistan 2005 att det
verkliga antalet lokaler av strimsporig hjorttryffel, kända lokaler inklusive
bedömning av mörkertalskattning, inte överstiger 40. Man bedömde också
att i genomsnitt två genetiskt unika mycel förekommer på varje lokal, dvs att
den samlade populationen av strimsporig hjorttryffel inte uppgår till mer än
80 genetiskt unika individer.

Framför allt bör det i landskapen kring Vättern finnas ytterligare lokaler,
då det verkar som om arten här har sin geografiska tyngdpunkt. Om arten
förekommer på fler ställen i Europa är oklart – den har i alla fall inte upp-
märksammats på kontinenten trots rätt omfattande undersökningar där. 

Aktuell hotsituation  
Objektsvisa hot:
Hotbilden mot växtplatserna för strimsporig hjorttryffel varierar och flertalet
saknar formellt skydd. 

1. Näs, Mullsjö kommun
Lokalen ligger visserligen i ett naturreservat, men växtplatsen ligger
nära reservatsgränsen mot en väg och ett stort kalhygge där en tidiga-
re förekomst av arten nu får anses vara spolierad.

2. Gåseborg, Järfälla kommun
Vid lokalen vid fornborgen Gåseborg, belägen i Görvelns naturreser-
vat norr om Stockholm, har naturvårdande röjningar skett och här
har det blivit ljusare och mer öppet. I vad mån detta påverkar tryffel-
förekomsten är för tidigt att säga, men arten bilade 2005 tämligen rik-
ligt med fruktkroppar och tycks hittills inte ha påverkats negativt.  

3. Siljeberget i Sundsvalls kommun  
Växtplatsen ligger i en hassellund där granen nu börjar ta över (J.-O.
Tedebrand i brev). 

4. Lekeryd i Jönköpings kommun
På lokalen har en stor del av det tidigare träd- och buskskiktet avveck-
lats i syfte att skapa mer betesmark och här återfanns inga tryfflar
under 2005 års inventering. Troligen har det här blivit för exponerat.
Dessutom hade vattensorken grävt gångar i den jord där tryffeln tidi-
gare observerats. 

5. Övravad, Jönköpings kommun
På en ny lokal belägen vid Övravad mellan Jönköping och Gränna har
en ung tät grangeneration vuxit in i de ursprungliga hasselsnåren. Här
är det på sikt risk för att granförnan försurar marken och jorden. 

6. Haurida, Jönköpings kommun
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På denna lokal, där tryffeln återfanns efter 20 år, växer grov granskog
intill en bäck med ganska få hasselbuskar. Hotet mot denna lokal är
den sparsamma förekomsten av hassel. 

7. Uppgränna, Jönköpings kommun
Lokalen har i nuläget inga synbara hot. Området saknar emellertid
formellt skydd och markägaren har ännu ingen vetskap om artens
förekomst på växtplatsen. Lokalen är emellertid registrerad nyckelbio-
top och markägaren har vid alla skogliga åtgärder samrådsplikt med
Skogsstyrelsen, vilket ger vissa möjligheter att värna om den strimspo-
riga hjorttryffelns livsmiljö.

8. Eriksberg, Katrineholms kommun
Denna lokal är opublicerad och det finns inga uppgifter om vare sig
miljö eller hotbild. Lokalen saknar sannolikt formellt skydd. 

Generella hot:
Det finns en del generella hot mot de lokaler där strimsporig hjorttryffel finns
eller kan finnas. Eftersom arten föredrar något mindre näringsrika jordar i
löv- och blandskogar på utmark med kontinuiteten av hassel, är det få områ-
den med för arten lämpliga ekologiska förutsättningar som prioriterats för
långsiktigt skydd. Lokalerna riskerar därför att bli avverkade. 

Löv- och blandskogar med lång kontinuitet av hassel hotas förutom av
avverkningar även av 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. Särskilt vattensorkens verksamhet i de svallade
moränjordarna i skogarna kring Vättern är ett mycket stort hot mot arten.
Sorkarna gräver tunnlar under jord och kan i vissa fall kan ge upphov till
enorma tunnelsystem. Jordmånen förlorar sin struktur och substratet blir tor-
rare. Det kapillära vattenflödet avbryts, så att lokalerna torkar ut. I några fall
kan säkert tryfflar med sina mycel rasa ner i tunnlarna och förlora kontakt
med de fina rottrådar av hassel svampen haft näringsutbyte med.

Andra hot, främst i Sydsverige, är försurning och kvävedeposition. Redan
på kort sikt kan det finnas risk för markförändringar. Försurningen påverkar
markkemin och på lång sikt kan mullförande jordar övergå i råhumusprofiler
eftersom markorganismerna inte tål den surare miljön. Hotet är påtagligt för
näringssvaga tryffeljordar i skogar inom våra silikatbergsområden.

Effekter av kvävenedfallet är svåra att överblicka. Sverige, liksom andra
länder, tycks ha svårt att minska kväveutsläppen och problemen med det luft-
burna kvävet tenderar att öka. Alltför mycket kväve i jordarna minskar
mykorrhiza-aktiviteten, vilket kan vara ett hot mot strimsporig hjorttryffel
och andra tryfflar som bildar mykorrhiza med hassel.

Troliga effekter av olika förväntade klimatförändringar
Eftersom strimsporig hjorttryffel är en värmetidsrelikt gynnas den troligtvis
av ett varmare klimat. Möjligen är det hasseln som är värmegynnad. Hasseln
är i dag vanlig upp till den biologiska norrlandsgränsen, såsom den definieras
av DuRietz (1935) och blir norr därom en sydbergsväxt. Den klimatföränd-
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ring som sker idag med en ökning av den globala medeltemperaturen ger
effekter som börjar synas i vegetationen även i Sverige. Tryfflar och andra
arter knutna till mer nemorala förhållanden gynnas troligen så länge denna
klimatförändring pågår. Viktigt att poängtera är att det med ökad medeltem-
peratur inte automatiskt följer ökad nederbörd. Om temperaturen ökar men
nederbörden är konstant eller minskar kan klimatförändringen innebära
ökad avdunstning och minskad vattentillgång i de jordar där sällsynta hypo-
géer som strimsporig hjorttryffel finns.

Skyddsstatus i lagar och konventioner
Strimsporig hjorttryffel har följande status i nationell lagstiftning, EU-direk-
tiv, EU-förordningar och internationella överenskommelser som Sverige rati-
ficerat. 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
Strimsporig hjorttryffel är inte fridlyst. Den växer inte heller i miljöer som
omfattas av generellt biotopskydd. ”Gamla hassellundar” är dock en biotoptyp
som Skogsstyrelsen kan peka ut som biotopskyddsområde enligt miljöbalken.

I Sverige är arten starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet, d.v.s genom att
populationen är liten eller kraftigt begränsad med < 250 reproducerande indi-
vider* och att dess miljöer minskar (Gärdenfors 2005). I Norge är arten klas-
sad som DD (data deficient) i den senaste versionen av den norska rödlistan.
*Hos tryfflarna liksom hos andra svampar är det mycelet som utgör individen. Antalet fruktkroppar är
således ointressant i detta sammanhang. 

EU-lagstiftning
Livsmiljön för strimsporig hjorttryffels livsmiljö omfattas inte primärt av
habitatdirektivets lista över naturtyper, inte heller ingår arten i listan över
arter som kan utgöra grund för att inrätta Natura 2000-områden. Sekundärt
kan arten finnas i någon av följande naturtyper; 9160 Ek-avenbokskog av
buskstjärnblomma-typ, 9070 Trädklädd betesmark, 9050 Näringsrik grans-
kog och möjligen 9020 * Boreonemoral ädellövskog (* = prioriterad natur-
typ).

Internationella konventioner
Strimsporig hjorttryffel har inget skydd i övergripande internationella kon-
ventioner och innefattas 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. Strimsporig hjorttryffel är en art med kanske hela
den kända världspopulationen i Sverige, vilket gör att vi har ett internationellt ansvar att bevara arten. 
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Övriga fakta 
Erfarenheter från tidigare åtgärder som kan påverka bevarandearbetet 
Inga åtgärder i syfte att bevara strimsporig hjorttryffel har hittills gjorts i Sve-
rige. Av de åtta lokaler från vilka arten är känd är det två som ingår i befintli-
ga naturreservat.
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Visioner och mål 

Vision 
• Visionen är att strimsporig hjorttryffel skall ha en gynnsam bevaran-

destatus i landet och fortleva i livskraftiga populationer samt att ytterli-
gare 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. 

• 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 kända utbredningen av strimsporig hjorttryffel är splittrad. Om den
beror på biotopfragmentering eller bristande kunskap visas först efter omfat-
tande inventeringsinsatser. Artens krav på skoglig kontinuitet gör den känslig
för biotopförstöring och någon spridning av väsentlig betydelse sker knap-
past i nutiden. Dock är kunskapen om arten i dag alltför begränsad för att en
utförlig bristanalys skall kunna göras. 

För att bedöma artens population, hotbild och vilka möjligheter som
finns att uppnå gynnsam bevarandestatus måste en förbättrad mörker-
talskattning ske av det nationella beståndet.

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

till sårbar (VU) eller lägre hotkategori. Detta fordrar att habitatförlust
och habitatförsämring upphör för arten eller, om habitatförlust eller
habitatförsämring fortgår, att det totala antalet lokaler för arten (inklu-
sive mörkertal) minst tredubblas till ca 125 lokaler. 

• Skogsområden med gammal hassel, lämpliga för arten, i främst Syd-
och Mellansverige skall skyddas långsiktigt och minst 40 skogsområ-
den med hassel där strimsporig hjorttryffel inte förekommer idag senast
år 2015 åtnjuta någon form av långsiktigt skydd, formellt eller frivil-
ligt. 
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Även om arten inte påträffats vid en inventering, trots att de ekologiska
förutsättningarna verkar finnas, är det möjligt att arten förbisetts eller att
svampen det året inte bildat fruktkroppar. För att inte utsläcka dessa möjlighe-
ter att bevara arten, skall områden med lämpliga förutsättningar bevaras,
särskilt om de visat sig att områdena har en hög biologisk mångfald, innehål-
ler andra sällsynta och/eller rödlistade arter eller är skyddsvärda på annat sätt.

• Senast år 2015 finns en strategi för bevarande av olikåldriga, spontant
uppkomna löv- och blandskogar med hassel i skogsområden av
utmarkskaraktär utarbetad. 

Kortsiktiga mål 
• Förekomsten av arten på de i dag 8 kända lokalerna är senast år 2010

stabil eller ökande

• Idag oskyddade lokaler med känd förekomst av strimsporig hjorttryffel
skall senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd så att lagliga möjligheter
finns att värna om artens livsmiljö. 

• Skötselplaner är senast år 2010 upprättade för samtliga långsiktigt
skyddade områden med detaljerade anvisningar om hur miljön skall
skyddas eller skötas för att optimala förutsättningar och gynnsam
bevarandestatus skall kunna upprätthållas. 

• Idag skyddade områden med strimsporig hjorttryffel (Nyckelås NR och
Görvelns NR) skall senast 2007 i skötselplan ha artspecifika åtgärder
inskrivna, så att skyddet för svampen garanteras. Fram till dess skall
inga skötselinsatser göras i de delar av området där tryffeln växer.

• Kunskapsläget om svampens ekologi och utbredning skall genom
inventeringar till 2010 ha förbättrats så att ett välgrundat underlag för
revision av åtgärdsprogrammet kan ske. Det innebär att minst 10 tidi-
gare ej inventerade   lokaler i lämpliga miljöer ska vara inventerade i
vart och ett av berörda län (Stockholm, Södermanland, Östergötland,
Jönköping, Kalmar, Örebro och Västra Götaland).

• Kunskapsläget skall förbättras så att det går att göra bättre skattningar
av mörkertalet för artens population senast 2010.

• Alla som berörs av förekomst av strimsporig hjorttryffel ska ha fått
information om arten, aktuella förekomster och dess levnadsbetingelser
genom faktablad och/eller seminarium om tryfflar senast 2010. Till
berörda räknas myndigheter, organisationer (särskilt mykologiska och
botaniska föreningar), markägare och andra nyttjanderättsinnehavare
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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
Ett enkelt faktablad – med kortfattad information om strimsporig hjorttryffel
och andra rödlistade tryfflar i skogar med hassel – bör tas fram. I texten bör
ingå en beskrivning av arternas ekologi, livsvillkor, spridningsbiologi och hot-
situation. 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 myndig-
heter, organisationer (i synnerhet mykologiska och botaniska föreningar),
markägare och andra nyttjanderättsinnehavare. Löpande information till
markägare som har områden med nya fynd av strimsporig hjorttryffel är inte
minst viktiga. Eftersom faktabladet föreslås omfatta alla tryfflar som är
knutna till hassel bör alla län med gamla hasselbiotoper omfattas av utskick-
et. En rimlig upplaga kan vara 500 exemplar.

Kunskapsspridning
För att sprida kunskap om de hotade tryfflarna och deras livsmiljöer, bör ett
seminarium ordnas. Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för ett sådant
seminarium inom ramen för Åtgärdsprogrammet för Taggig hjorttryffel.
Seminariet förläggs till Stockholmstrakten under hösten 2007 eller våren
2008 och samordning sker med föreliggande åtgärdsprogram för strimsporig
hjorttryffel.

Ny kunskap
Behovet av mer kunskap om strimsporig hjorttryffel är stort. Det gäller
främst frågor 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 miljöer arten uppträder vilket gör det lättare att förfina sökbilden i
framtida inventeringar.

Inventering  
BAKGRUND
Arten inventerades under hösten 2005 (Rydberg 2006). Den eftersöktes på 72
lokaler, varav 6 var sådana där arten tidigare anträffats. Urvalet av lokaler
gjordes utifrån Skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering, där lokaler med
gammal hassel söktes ut. I några län fanns områden som valdes ut genom att
de redovisats i inventeringsrapporter. Inventeringen syftade dels till att försö-
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ka återfinna arten på sina gamla lokaler, dels att bättre lära känna artens mil-
jökrav och samtidigt ha möjlighet att finna den på tidigare ej kända lokaler.

KOMMANDE INVENTERING
Kunskapsläget gällande förekomst av strimsporig hjorttryffel är fortfarande
mycket bristfälligt och vidare inventeringar bör därför initieras av länsstyrel-
sen i Jönköpings län, där också huvuddelen av de kända förekomsterna finns.
Län som är mest aktuella för inventering är där arten utifrån dagens kunskap
har störst förutsättningar att existera, nämligen Stockholms, Södermanlands,
Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Örebro och Västra Götalands län. Arten
skall också återinventeras på sin lokal i Medelpad. Svampen kan naturligtvis
även finnas i andra län och bör där eftersökas i andra sammanhang. Ett antal
områden i ovan nämnda län väljs ut utifrån höjd över havet, jordart (sandig-
moig, gärna svallad morän), skoglig kontinuitet, förekomst av grov hassel
och topografi. Som underlag används dels inventeringsrapporten 2005 dels
Skogsstyrelsens nyckelbiotop-databas, där utsökning kan ske dels på begrep-
pet ädellövskog dels på ”gammal hassel”. Även om arbetet med att undersö-
ka den svenska tryffelfungan bör ske långsiktigt är det rimligt att det görs
ytterligare en inventeringsinsats under programmets genomförandetid. 

För att bredda intresset och fördjupa kunskapen om strimsporig hjorttryf-
fel och andra hypogeiska svampar är det viktigt att mykologer och andra
intresserade utbildas i att söka tryfflar och att använda en metodik som så
litet som möjligt påverkar habitatet. Vid inventering skall sådan metodik
användas att uppgifterna går att använda för att göra en bättre nationell mör-
kertalskattning.

RAPPORTERING OCH UTVÄRDERING 
Vid inventeringarna skall samtliga fynddata överlämnas till ArtDatabanken
samt till Skogsstyrelsen (både centralt och regionalt), berörda länsstyrelser
och kommuner. Materialet ska också löpande läggas in i Artportalen
(www.artportalen.se).  Eventuella nya förekomster bör analyseras och förslag
till skyddsform eller andra åtgärder tas fram i samband med att åtgärdspro-
grammet utvärderas senast 2009. 

UPPFÖLJNING/ÖVERVAKNING
Uppföljning av strimsporig hjorttryffel på kända lokaler bör ske genom att
aktiva botaniska/mykologiska föreningar utser någon som kontrollerar äldre
förekomster. Uppföljningen bör ske med minst 10 års mellanrum, eftersom
svampen kan drabbas negativt om jorden grävs upp med alltför täta inter-
vall. Det innebär att uppföljningen inte kommer att påbörjas under detta
programs giltighetstid, men förtjänar ändå att nämnas så att nätverk och
kompetenser kan börja byggas upp (t. ex. genom informationsinsatser - se
nedan). Kostnader för uppföljningen kan förslagsvis ersättas av
Naturvårdsverket. Resultaten från uppföljningen ska inmatas i Artportalen.
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Förhindrande av illegal verksamhet
Arten kan inte anses vara hotad av illegal verksamhet. Den är både liten och
oätlig och kan inte heller förväxlas med de ”ädla” tryfflarna, så det finns ing-
en risk att lokalerna plundras av kommersiella orsaker. Felaktigt bedrivna
inventeringsinsatser där markfläckar inte återställts efter genomsökning kan
dock få stora konsekvenser för sällsynta tryfflar och det är viktigt att infor-
mera alla som inventerar tryfflar att gå varsamt fram och att de lär sig hur
undersökta ytor återställs.

Långsiktigt skydd
Två områden, Nyckelås i Mullsjö kommun och Görveln i Järfälla kommun,
är skyddade som naturreservat där i huvudsak andra skyddsmotiv än beva-
rande av strimsporig hjorttryffel funnits för att bilda reservatet. I dessa områ-
den bör skötselplanerna ses över så att svampens krav på livsmiljön tillgodo-
ses. Om så inte är fallet bör skötselplanerna revideras så att svampens livsmil-
jö bättre bevaras. Översyn och revidering bör ha skett senast år 2007. I Nyck-
elås NR är skötselplanen nyligen beslutad. I det aktuella skötselområdet
föreslås att yngre gran avvecklas och att satsning sker på ädellövskog. Sats-
ningen på ädellövskog är bra för strimsporig hjorttryffel, men hänsyn till väx-
tplatsen för arten bör tas genom att granar intill får stå kvar då de har en
skuggande funktion och bidrar till att minska kanteffekterna av det tidigare
upptagna hygget i väster. Markägare och förvaltare i Görvelns NR är Järfälla
kommun och skötseln ligger helt i händerna på avdelningen ”Park och
natur”. 

N.Jorstorp i Uppgränna är en registrerad nyckelbiotop och markägaren
har vid alla skogliga åtgärder samrådsplikt med Skogsvårdsstyrelsen, vilket
ger vissa möjligheter att värna om den strimsporiga hjorttryffelns livsmiljö.

Kompletterande inventeringar kan göra att ytterligare någon eller några
växtplatser för strimsporig hjorttryffel hittas. Hur dessa förekomster bör
skyddas kommer att tas ställning till nästa gång åtgärdsprogrammet revide-
ras. Detta gäller även den ännu opublicerade lokalen i Sörmland samt eventu-
ellt andra lokaler som ännu inte kommit projektet till del och som – när de
offentliggjorts - skall ingå i det reviderade åtgärdsprogrammet.

Sex områden är ännu oskyddade. Om ett av dem (Eriksberg, Sörmland)
saknas tillräcklig information om naturtyp eller hotbild. Långsiktigt skydd
föreslås för övriga fem oskyddade områden med strimsporig hjorttryffel –
förtecknade nedan.

- Siljeberget, Sundsvalls kommun
- 700 m SSV om Uppsala, Haurida, Aneby kommun 
- Norra Jorstorp, Uppgränna, Jönköpings kommun 
- Övravad, Svarttorp, Jönköpings kommun 
- Ebbarp, Lekeryd, Jönköpings kommun (svampen återfanns ej 2005,

men kan finnas kvar i området)
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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 eller gynna arten
Åtgärder som kan skada eller gynna strimsporig hjorttryffel finns beskrivna
under ”Orsaker till tillbakagång”, ”Aktuella populationsfakta”, ”Aktuell
hotsituation” samt ”Åtgärder och rekommendationer” ovan.

Finansieringshjälp för åtgärder
Skogsstyrelsen Bildande av biotopskydd och naturvårdsavtal
Järfälla kommun Vård- och skötselanslag för Gåseborg (Görvelns 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. 



28

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5720 • Åtgärdsprogram för strimsporig hjorttryffel 2007–2010

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. 

När det gäller arten/arterna i det här programmet så bör inga restriktio-
ner/följande restriktioner? tillämpas när det gäller utlämnande av förekomst-
data.
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Konsekvenser och samordning

Konsekvenser
Åtgärdsprogrammets effekter på andra hotade arter
Strimsporig hjorttryffel finns i områden med lång kontinuitet av hassel.
Skydd av svampens miljöer ger samtidigt god bevarandestatus åt arter som på
samma sätt kan ses som relikter från varmare tidsperioder. I marken är det
många organismgrupper som kräver skugga, jämn fuktighet och ständig till-
gång på neutralt – basiskt nedbrytbart löv- och vedmaterial. En sådan orga-
nismgrupp är landmolluskerna, vilka har mycket svårt att sprida sig över
längre distanser och som i den skuggiga miljön under lövträd och hassel fin-
ner skydd mot sol och uttorkande vindar. Skogar med hassel erbjuder också
bra övervintringsmiljöer för värmekrävande och frostkänsliga arter. Den
snötäckta förnan isolerar underliggande marklager mycket effektivt mot luf-
tens kyla och i det subnivala rummet och strax under ligger temperaturen i
regel kring 0º även under kalla vinterdagar. 

I de marksubstrat som är lämpliga för strimsporig hjorttryffel kan man
hitta andra arter hypogeiska svampar mer eller mindre knutna till hassel. På
Järfälla-lokalen påträffas exempelvis svart hjorttryffel, Elaphomyces anthra-
cinus och på Siljeberget finns landets enda lokal för hjärntryffel, Hydnoboli-
tes cerebriformis Tul. (Kers 1981b). Andra hypogeiska tryfflar under hassel
som kan eller skulle kunna uppträda på lokaler med strimsporig hjorttryffel
och som gynnas av åtgärder i åtgärdsprogrammet är 

Elaphomyces aculeatus – taggig hjorttryffel (EN)
Elaphomyces maculatus – slät hjorttryffel (VU)
Elaphomyces virgatosporus – ungersk hjorttryffel (EN)
Elasmomyces krjukowensis – naveltryffel (EN) 
Fischerula macrospora – mästerbytryffel, hasseltryffel (EN) 
Genea hispidula – hårig knottertryffel (ej rödlistad)
Genea sphaerica – rund knottertryffel (DD)
Genea verrucosa – knottertryffel (NT)
Hymenogaster-arter – buktryfflar 
Hysterangium clathroides
Hysterangium coriaceum – nötbrosktryffel 
Hysterangium stoloniferum – barkbrosktryffel 
Melanogaster-arter – slemtryfflar (NT-VU)
Octavianina asterosperma – lövtryffel VU)
Pachyphloeus-arter – kratertryfflar (DD)
Stephensia bombycina – portryffel (EN)
Tuber-arter – äkta tryfflar (VU)
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Även andra arter knutna till hassel kan gynnas av åtgärdsprogrammet. Såda-
na 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)

Flertalet av arterna är kalkgynnade och växer i regel på botaniskt mer exklu-
siva lokaler än strimsporig hjorttryffel. Det är dock tänkbart att den senare
arten kan finnas i samma områden som många av de övriga om än i mer oli-
gotrofa lägen.  

Inga hotade arter missgynnas direkt av åtgärder i programmet. Vissa träd
kan dock få ökad beskuggning för att lundkaraktären inom ett lövskogseko-
system 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 ek- och lövblandskogar med underväxt av has-
sel, hassellundar samt i några fall örtrika granskogar med ett buskskikt av
hassel. Programmet gynnar skogar och extensivt betade hagar med lång kon-
tinuitet av hassel.

På objektsnivå kan programmet missgynna naturtyper som kan återbildas
genom restaurering, t.ex. trädklädda betesmarker och naturbetesmarker.

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
Samordning med åtgärder i andra åtgärdsprogram 
Inventeringar av hypogeiska svampar bör utföras av mykologiskt kunniga
personer som utbildas i ekologisk sökteknik. Dessa bör även tillfrågas för
inventeringar som föreslås i andra åtgärdsprogram som rör exempelvis jord-
stjärntryffel, Radiigera atrogleba , taggig hjorttryffel, Elaphomyces aculeatus
och möjligen blåtryffel, Chamonixia caespitosa, vilka dock lever i andra mil-
jöer.
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Åtgärd Ansvarig Berörda län Kostnad Genomfört Prio
(SEK) senast

Faktablad – tryfflar kring ArtDatabanken/ Samtl.län, 25 000 nov 2007 2
hassel – tas fram Naturvårdsverket upp till Y

Distribution av faktablad Berörda länsstyrelser/ AB, D, F, Y 3 000 jan 2008 2
Skogsstyrelsen

Fortsatt inventering av Länsstyrelsen, AB, D, E, 130 000 nov 2009 1
potentiella lokaler Jönköping F, H, T, O

Inventering av känd Länsstyrelsen, Y 5 000 nov 2009 1
lokal vid Siljeberget, Jönköping
Sundsvalls kommun

Genomgång – Järfälla kommun AB inom budget juni 2007 1
skötselplan Görveln för natur-

reservat.

Genomgång – Länsstyrelsen, F Inom budget, juni 2007 1
skötselplan Nyckelås Jönköping för vård o förv.

Inleda process Skogsstyrelsen F Inom  sept 2007 1
om biotopskydd Jönköping Skogsstyrelsens

budget

Inleda process Länsstyrelsen, Y Inom NR- aug 2007 1
om naturreservat Västernorrland budget

Övervakning av lokaler Berörda länsstyrelser AB, F, Y 10 000 Tidigast 2
för strimsporig nov 2010
hjorttryffel

Seminarium kring Länsstyrelsen, AB,D,E,F, Bekostas av Hösten 1
tryfflar, fältmetodik, Stockholm H,T,O medel för 2007
ekologi ÅGP Taggig alt.

hjorttryffel våren 
2008

Kostnad, totalt 173 000

Bilagor

Bilaga 1 Föreslagna åtgärder
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Bilaga 2 – Förteckning över aktuella 
lokaler för strimsporig hjorttryffel



Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter är 

vägledande dokument för olika aktörers samordnade

arbete för arter där särskilda bevarandeinsatser krävs.

Strimsporig hjorttryffel (Elaphomyces striatosporus) är

en sällsynt art som är rödlistad som ”starkt hotad” och

känd från åtta lokaler i Sverige, de flesta i trakten kring

södra Vättern. Tryffeln växer främst på näringssvaga

hasseljordar på utmark och bildar sannolikt mykorrhiza

med hassel. Fruktkropparna finns en eller ett par cm

under markytan och arten saknar i princip förmåga att

spridas över längre distanser, varför den är starkt 

beroende av miljöer med lång skoglig kontinuitet.

De åtgärder som föreslås i programmet är informa-

tionsspridning till markägare och andra aktörer, invente-

ring av potentiella lokaler samt övervakning av lokaler

för strimsporig hjorttryffel. Vidare föreslås att skötsel-

planen för två naturreservat med förekomst av arten ska

gås igenom och revideras med avseende på artens behov.

Dessutom ska process för långsiktigt skydd inledas för

några oskyddade områden med känd förekomst av

strimsporig hjorttryffel.
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