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Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening 

Nr 1 1996 

God fortsättning på det nya året 

Som du ser har vårt medlemsblad fått ett namn. Från början hade vi ju 
tänkt kalla det mosippan, men eftersom det namnet var upptaget 
fastnade vi så småningom för det latinska namnet på sippsläktet. 
Mosippan räknas visserligen ibland till släktet Pulsatilla, men visst 
låter Anemonen vackrare än Pulsatillan. 

I detta nummer kan du bl a notera att de som följde med ut på vår 
svampexkursion fick god belöning i form av många olika svampar 
trots att vädret verkade ganska hotande på morgonen. Den 2 juni 
hoppas vi på vackert väder och blommande guckusko i Bölets ängar. 
Passar inte det så finns flera andra punkter på vårt program. Som du 
har kunnat se om du besökt Herrfallsäng i höst har vår stuga fått en 
genomgång av en ALU-anställd. Det finns dock en hel del kvar att 
göra så kom gärna med på våra arbetskvällar därute. Med förenade 
ansträngningar ska stugan bli riktigt fin.  

På sista sidan i detta nummer kan du läsa om vår nya studiecirkel om 
Agenda 21. Det är vår första studiecirkel och med detta intressanta 
och angelägna ämne hoppas jag på många anmälningar. 

Sture Hermansson 
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Svampexkursion den 3 september 1995 
Vädret började tveksamt och lagom till avfärden kl 9 på morgonen kom ett 
ordentligt åskregn. Det skrämde bort en del deltagare, men vi som trotsade 
vädret fick än en gång uppleva att man inte ska ge upp för att vädret verkar lite 
hotande. Efter en kort överläggning åkte vi österut och tillbringade 
förmiddagen i skogarna öster om Pålsboda.  
Statistiken från dagens svampstudier blev som följer: 
Plats:  Öster Pålsboda invid telemasten vid Gambo, och i skogen  
öster Mörkasbo. 
Väderlek: +15°,  tidvis regn med åska 
Exkursionsledare: Karl Gustaf Nilsson.  -  Sex deltagare. -  86 svamparter. 

Artlista 

Soppar 

Aspsopp 
Björksopp 
Gallsopp 
Sammetssopp 
Sandsopp 
Smörsopp 
Stensopp (Karl-Johan 

svamp) 
Tegelröd björksopp 
Örsopp  (Kosopp) 

Flugsvampar 

Mörkringad flugsvamp 
Rodnande flugsvamp 
Vit flugsvamp 
Brun kamskivling 
Grå kamskivling 

Diverse skivlingar 

Barrbroskskivling 
Besk riddarmusseron 
Riddarmusseron 
Fläckig bitterskivling 
Föränderlig tofsskivling 
Blek nagelskivling 
Gulknölad nagelskivling 
Liten nagelskivling 
Honungsskivling 

Klibbflamskivling 
Laxskivling 
Ockragul grynskivling 
Olivvaxskivling 
Sidentrådskivling 
Svavelgul slöjskivling 
Topptrådskivling 
Tårfränskivling 

Spindelskivlingar 

Blåslemmig spindelskivling 
Bockspindelskivling 
Gul spindelskivling 
Mångkransad spindel-

skivling 
Pelargonspindelskivling 
Rödbandad spindelskivling 
Stinkspindelskivling 
Umbrabrun spindelskivling 

Riskor 

Bittersöt riska 
Gråriska 
Kamferriska 
Lakritsriska 
Pepparriska 
Skogsriska 
Svartriska 
Svavelriska 

Kremlor 

Blek giftkremla 
Bleknande björkkremla 
Giftkremla 
Grönkremla 
Gulkremla 
Lackkremla 
Mandelkremla 
Nässelkremla 
Senapskremla (Skarp 

gulkremla) 
Sillkremla 
Stinkkremla 
Storkremla 
Tegelkremla 

Taggsvampar 

Blek taggsvamp 
Rödgul taggsvamp 

Tickor 

Fnöskticka 
Fårticka 
Grovticka 
Klibbticka 
Luktticka 
Rotticka 
Snövit ticka 
Zonticka 
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Röksvampar 

Vårtig röksvamp 

Gelésvampar 

Gullhorn 

Rostsvampar 

Asprost 
Hornrost 
Häggrost 
Hästhovsrost 
Skvattramrost 

Sälgrost 
Vaxrost 

Skinnsvampar 

Lingonsvulst 

Sporsäcksvampar 

Blek mössmurkling 
Mössmurkling 
Grönsnylting 
Valksvamp 

Slemsvampar 

Trollsmör 
 
 
Antecknat av Arne Holmer 

Bölets ängar 

Söndag 2 juni, när guckuskon förhoppningsvis står i blom, far vi på en 
försommarutflykt till Bölets ängar  

Bölet ligger i södra delen av Tiveden, efter att du passerat Granvik på väg mot 
Karlsborg. 

Här går ett stråk av ovanliga bergarter varav en del är kalkrika. Det finns också 
mineraler rika på metallen mangan och det ligger många gamla mangangruvor 
i området. 

Bölets ängar är ett stort 
naturreservat i ett kuperat landskap 
med gamla slåtterängar, kärr och 
torra backar. Här växer drygt 450 
arter kärlväxter. Många är de 
samma som växer i Herrfallsäng, 
men det finns också många andra 
arter.  
T. ex.  liten fetknopp, spenört, 
vippärt och många orkidéer. 
Guckusko är en av orkidéerna i 
Bölet. Den brukar blomma i början 
av juni så med lite tur borde den 
stå i blomning när vi kommer och 
hälsar på. 
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Kontaktpersoner: 

 Sture Hermansson   Tel. 0582 - 135 87 

 Arne Holmer  Tel. 0582 - 407 58 
 

Agenda 21 

1972 hölls FN:s första världskonferens om miljö i Stockholm. Den senaste 
hölls i Rio de Janeiro 1992. I Rio antogs bl a ett handlingsprogram för nästa 
århundrade — Agenda 21. Målet för detta handlingsprogram är att 
åstadkomma en ”hållbar utveckling” — det begrepp som formulerades i 
mitten av 80-talet av den så kallade Brundtlandkommissionen. 

I Sverige ska varje kommun sätta samman sin egen lokala Agenda 21 och det 
ska vara påbörjat senast under 1996.  

Hur är det i Hallsberg? 

Miljön som vardagsangelägenhet 

Agenda 21-arbetet är ett exempel på att miljöfrågorna nu har blivit 
vardagsfrågor som borde komma in som en naturlig del i allt 
planeringsarbete. De stora miljöfrågorna som försurningen, övergödning av 
naturvattnen, utsläpp av koldioxid som påverkar jordens klimat liksom frågor 
om jordens resurser och kretsloppstänkande påverkas av alla, inte bara av 
stora industrier.  

Hur är det i Hallsberg? 

I dessa frågor kan enskilda personer och föreningar delta och påverka 
kommunens arbete. 

Vi startar en studiecirkel för att tillsammans studera vad frågorna gäller och 
vad vi kan göra.  

Anmäl genast ditt intresse till någon av våra kontaktpersoner.  

Det blir ca 5 måndagar med början 3 februari (varannan måndag?). 


