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Svamp under badlakanet? 
 
Tusentals människor ligger varje år och solar på Sandhammarens sanddyner vid den 
sydskånska östkusten, helt ovetande om vad som pågår under deras badlakan. Medan vi tar 
semester så finns det andra som inte ligger på latsidan, utan passar på att utnyttja sommarens 
näringsflöden i marken efter en vinter av vila - svamparna. 
 
Det kan låta lite underligt att prata om svampar på en sandstrand då jag tror de flesta av oss 
snarare förknippar svampplockning med djupa skogar, men sanningen är att de oftast finns 
närmare än vi tror. De flesta växter vi ser runt omkring oss i naturen har ett underjordiskt 
samarbete med svampar där deras rötter utbyter näringsämnen mot kolföreningar med 
svampens hyfer (en slags svamprötter). Detta fenomen kallas mykorrhiza.  
 
Genom att använda sig av mykorrhiza kan växter kolonisera platser som annars skulle vara 
för näringsfattiga för deras överlevnad. Man skulle kunna säga att svampens hyfer fungerar 
som en förlängning av växtens rötter. De är tunnare och kan därför ta sig in i springor dit 
växtrötter inte når. Hyferna bildar trädliknande nätverk, så kallade mycel under marken, och 
dessa fungerar som en stor upptagsyta för näringsämnen. Faktum är att mycelet utgör 
svampens huvudsakliga kropp. Det vi plockar till matlagning är bara svampens fruktkropp, 
som den använder sig av vid fortplantning. Samtidigt som mycelet hjälper växterna att samla 
in näring, så bidrar det även till att binda sanden och förhindra att den blåser bort eller äts upp 
av havet. Denna egenskap gör att mykorrhiza förväntas kunna användas i erosionsdrabbade 
områden för att stabilisera jord. 
 
Min uppgift var att kika närmare på om man kan få svampar att producera mer mycel genom 
att ändra näringsförhållandena i marken. Kväve utgör tillsammans med fosfor, kalium och 
mineraler de näringsämnen som avgör hur bra en växt växer. Eftersom näringsämnen kommer 
från nerbrutna djur- och växtdelar kan man tänka sig att mykorrhiza blir extra viktigt för 
växter på sandstranden eller i utarmade jordbrukslandskap, där näringsämnen är en bristvara.  
 
I vår forskning kring hur mykorrhiza mellan svamp och växt fungerar, drar vi nytta av 
skillnaderna mellan växtrötter och hyfer. Genom att tillverka påsar av finmaskigt nylonnät 
kan vi stänga ute växtrötterna från det material som placeras inuti påsarna. På så sätt kan in-
växten av svamphyfer mätas och svampens favoritförhållanden bestämmas. I mina experiment 
har jag undersökt om mykorrhizasvampar växer bättre när man tillsätter organiskt material 
såsom nermalda blad och stjälkar från växter. Jag har även undersökt om det är kvävehalten i 
det organiska materialet som bestämmer om svamparna gillar det eller inte. 
 
Resultaten från mitt experiment visade att mykorrhizasvamparna föredrog tillskott av 
ärtväxten alfalfa, som är ett naturligt kväverikt material, framför halm, som fått ett 
kvävetillskott av ammoniumnitratkristaller (NH4NO3) för att efterlikna alfalfa. Om det var 
kvävet eller andra egenskaper hos alfalfa som svamparna gillade vet vi inte helt säkert 
eftersom samma mängd kväve tillsatt till halm inte hade samma effekt. Så vill du ha extra 
mycket svamp under ditt badlakan i sommar - ta med några påsar alfalfa och stoppa ner dem i 
sanden. Tyvärr blir det nog inga kantarellmackor av det, men man kan ju alltid drömma. 
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The effect of nitrogen and organic matter on growth of arbuscular mycorrhizal 
fungi 

 
The effect of organic matter (OM) and nitrogen (N) amendments on arbuscular mycorrhizal 
(AM) fungal colonisation was studied in a sand dune system. Fungal growth levels were 
tested in 12 treatments with varying OM content and N concentrations. It was examined 
whether higher levels of OM and larger N amendments causes an increase in the growth of 
AM fungi. Differences between amendments of inorganic N (N enriched straw) and organic N 
(alfalfa) were also investigated. The OM and N amendments were presented to the plants in 
mesh bags where its nutrients would only be available for harvesting by AM fungi.  
 
Statistically significant results in increased levels of NLFA 16:1ω5 (an AM fungal marker) 
were found for treatments with amendments of alfalfa as OM and N source, showing a 
positive effect to AM fungal colonisation at higher levels of alfalfa. For treatments containing 
only straw as OM, no positive effect was noted, even when N levels in the straw were 
supplemented with inorganic N to reflect N levels in alfalfa. This implies that OM might not 
always have a positive effect on AM fungal growth, and that the form in which N is presented 
to the AM fungi is of importance for its colonisation rate.  
 
The effect of the different treatments on total fungal colonisation was measured through the 
PLFA18:2ω6 content. Results showed a statistically significant increase in fungal colonisation 
for treatments with amendments of inorganic N. Increased total fungal growth under N 
amendment might result in reduced AM growth through competition, since AM fungal growth 
tended to decline under these conditions. Fruit bodies of Chaetomium funicola were found in 
association with treatments containing straw as OM and amendments of inorganic N. 
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