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Vi i styrelsen hälsar er välkomna att bli
medlemmar i Svampkonsulent NORR Hej!

Vi i Svamkonsulent NORR är svampkonsulenter anslutna
till Svampkonsulenternas Riksförbund.
Vi har en utbildning på universitetsnivå samt träffas en till
två gånger per år för att vidareutbilda oss och utbyta erfa-
renheter.
Dessa träffar är en garanti för att vi håller våra kunskaper
aktuella, samtidigt som vi har trevligt tillsammans och för-
stärker vårt nätverk.
Vill du ha hjälp med svampkurser, butiksdemonstrationer
eller behöver hjälp med att identifiera okända svampar kan
du vända dig till en svampkonsulent.
För att hitta en konsulent nära dig, se kontaktuppgifter
under våra medlemmar eller maila oss på
info@svampkonsulentnorr.se
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Den 25 november 1989 – d.v.s. redan innan Svampkonsulenternas
Riksförbund bildades i Februari 1990 – hade svampkonsulenterna
i Västerbotten och Norrbotten bildat Svampkonsulent NORR. Ett
viktigt argument för bildandet var att man fick anledning att träffas,
lära känna varandra och diskutera gemensamma ”svampfrågor”.
En annan faktor var de långa avstånden till Mellan- och Sydsverige
som gör att många konsulenter i norr kan ha problem med att ta sig
till svampträffar i dessa delar av landet. De mycket goda erfaren-
heterna från Svampkonsulent NORR var en av anledningarna till
att riksförbundets styrelse i november 1993 gav Stig Norell och
Hans Marklund i uppdrag att utarbeta ett förslag till regionin-
delning.Vid riksförbundets årsmöte den 5 februari 1994 presente-
rades ett förslag till indelning av landet i fem regioner: Norr, Mitt,
Öst, Väst och Syd. Därefter har flertalet träffar anordnats inom res-
pektive region.

Varje höst har Svampkonsulent NORR anordnat
TRÄFFAR under ett veckoslut på olika platser i norra Sverige.

1991 – Lycksele, Lappland
1992 – Skellefteå, Västerbotten
1993 – Sorsele, Lappland
1994 – Örnsköldsvik, Ångermanland
1995 – Kalix, Norrbotten
1996 – Vindeln, Västerbotten
 1997 – Trehörningsjö, Ångermanland
1998 – Ånäset, Västerbotten
1999 – Umeå, Västerbotten (*)
1999 – Arvidsjaur, Lappland
2000 – Sorsele, Lappland
2000 – Uddevalla, Bohuslän(**)
2001 – Kalix, Norrbotten (**)
2002 – Storlångträsk, Norrbotten

2003 – Vormsele, Västerbotten
2004 – Trehörningsjö, Ångermanland (**)
2005 – Malå, Lappland
2006 – Lycksele, Lappland
2007 – Piteå, Norrbotten
2008 – Härnösand, Ångermanland
2009 – Skellefteå, Västerbotten
2010 – Trehörningsjö, Ångermanland
2011 – Bjurholm, Västerbotten (*)
2011 – Lycksele, Lappland
2012 – Umeå, Västerbotten (*)
2012 – Lövånger, Västerbotten
2013 – Umeå, Västerbotten (*)
(* Vårträff). (**Riksförbundet)

Våra medlemmar
är bosatta på många ställen runt om i landet, men i huvudsak finns vi i de
norra länen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtlands
län.
Önskar du få hälp av någon av våra medlemmar så finner du kontakt-
uppgifter på vår hemsida
http://www.svampkonsulentnorr.se
Vi kan hjälpa till med att anordna utbildningar, föredrag, utställningar etc.
Vi har olika intressen, en del av oss är mycket duktiga på giftsvampar,
andra på färgsvampar. En del tycker mer om att göra utställningar. Vår
årsavgift är 150:-.
Du är välkommen att höra av dig.

Våra tjänster
Vi kan erbjuda hjälp med kurser, utställningar, exkursioner, föredrag,
demonstrationer, artbestämningar.
Vår kompetens finns inom matsvampar och dess tillagning, giftsvampar,
färgning med svamp, kommersiell plockning och hantering.
Våra uppdrag får vi från studieförbund, skolor, turistnäringen, företag och
allmänhet.
Kontakta en av våra medlemmar och begär kostnadsförslag.
OBS! Vid misstänkta förgiftningsfall, ring 112 och begär GIFT-
INFORMATIONSCENTRALEN.


