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Nr. 17 – juni 2020 
 

Klar til svampesæsonen… 

Det har været et meget stille forår i Svampeforeningen, både pga. forsamlingsrestriktionerne som 
følge af Covid-19-pandemien og hvad angår svampe pga. forårstørken. 

Forunderligt nok lykkedes det akkurat at holde generalforsamling og Svampedag, lige inden hele 
samfundet blev sat på vågeblus, men siden har næsten alle arrangementer, møder og svampeture 
været aflyst, og medlemmerne har måttet gå i skov og mark hver for sig eller få sammen. 

Planlægningsmøderne for efterårets ture er blevet afholdt i begrænset form og delvist over internettet, 
og det andet af hovedforeningens to bestyrelsesmøder i 1. halvår (4. januar og 13. juni) ligeså, men 
med næsten fuld deltagelse. Nu er vi ved at være klar til svampesæsonen sidst på sommeren og hen 
over efteråret, og Svampe 82 + efterårsprogram forberedes til trykning, denne gang begge 56 sider. 

Dette nummer af Myceliet refererer bl.a. nyt fra de seneste bestyrelsesmøder og sendes pr. e-mail 
til omkring 100 medlemmer, som er med til at organisere eller afholde aktiviteter i foreningen. Det 
lægges desuden på www.svampe.dk til foreningens andre medlemmer. Dér kan de foregående 16 
numre af Myceliet også læses, og man kan endda søge på indholdet, da det indekseres i Google. 

 
                    Med de bedste hilsner 

                    Flemming Rune, formand   

 

 
Vårmusseronerne var få og sene i år. Formandens trofaste mycelium i forhaven sendte frugtlegemer op henimod midten  
af juni, trods manglen på nedbør i Hillerød, men morklerne måtte de fleste kigge langt efter. Foto: F. Rune, 13. juni 2020.
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Bestyrelsesmøderne 4. januar og 13. juni 2020 

 
Bestyrelsen samlet fysisk, 
4. januar 2020 
 

 

 

 

 

 

 

    Margot og Preben i cyber-kontakt 
                med resten af bestyrelsen. 
                                     13. juni 2020 
 

 
Efter et fuldtalligt bestyrelsesmøde den 4. januar, blev foreningens andet bestyrelsesmøde den  
13. juni holdt over internettet ved hjælp af ’Microsoft Teams’, der fungerede rimeligt (så godt som 
de enkelte deltageres bredbåndskapacitet tillod). Ti bestyrelsesmedlemmer samlede sig om syv 
pc’er forskellige steder, og Covid-19 fik ikke en chance! 

Ved møderne blev mange emner behandlet, og der blev bl.a. redegjort for mulighederne for at inte-
grere funktionerne i Danmarks Svampeatlas i den fælles portal Arter, der er udviklet i et samarbejde 
mellem Statens Naturhistoriske Museum og Miljøstyrelsen. Senest har Jacob Heilmann-Clausen 
udarbejdet en kravliste over kritiske funktioner, som vi pt. har i svampeatlas, og som vi ikke kan 
undvære i en ny, fælles løsning. Næste bestyrelsesmøde holdes efter planen medio november. 

 

Medlemstallet 

Hvis vi kan få et fugtigt efterår uden fornyet Corona-epidemi, forventer vi, at medlemstallet højst 
svinder lidt i 2020. Af det rekordhøje antal medlemmer ved årsskiftet (2.078) havde dog kun 1.429 
danske og 118 udenlandske medlemmer betalt deres kontingent medio juni. 

Det er godt 100 mindre end sidste år ved samme tid og må nok skyldes et manglende incitament til 
at få betalt pga. fraværet af aktiviteter i foreningen. Det betyder, at medlemssekretær Henny nu må 
udsende ca. 500 rykkere (mod normalt ca. 400). 

Tilgangen af nye medlemmer i forårsmånederne frem til juni har trods det lave aktivitetsniveau 
været på 51 medlemmer mod normalt 64. Et godt, fugtigt efterår vil forhåbentlig både kunne 
tilfredsstille vores nye medlemmer og rette op på ”efterslæbet” her midt på året. 

Fotos: F. Rune 
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Giv 200 kr. og gør Svampeforeningen almennyttig 

Svampeforeningen forsøger fra 2021 at blive en af de godt 1100 foreninger i Danmark, der har 
status af ’almennyttig forening’. Sammenlign selv med listen her og vurdér, om du synes, vi bør 
være med i ”selskabet”: https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2061734 

En almennyttig forening er berettiget til at modtage gaver med fradragsret for giveren, og måske 
mere vigtigt bliver fritaget for at betale boafgift af arv, som tilfalder foreningen. Dette kan have stor 
betydning for foreningens fremtid, da foreningen direkte er blevet opfordret til at søge denne status 
af potentielle givere. 

Ligningslovens §8A kræver, at foreninger beviser deres almennyttighed ved at modtage 100 gave-
beløb à 200 kr. om året. Foreningen har derfor oprettet en særlig gavekonto, man kan indbetale til, 
hvis man vil bidrage til at gøre foreningen almennyttigt arveberettiget.  

Indbetalte gaver vil gå til aktiviteter i foreningen, som kommer alle 
medlemmer til gode, f.eks. opretholdelse af Svampeatlas og nye 
publikationer. 

Alle gavegivere kommer med i støttegruppen ”Svampeforeningens 
Venner” og får tilsendt en særlig hilsen op mod jul. 

Du kan give din gave på en af følgende måder: 

Indbetal 200 kr. pr. netbank til konto nr. 9570-13034761 
eller send 200 kr. til MobilePay nr. 20 552. 
– Husk: skriv GAVE, navn og adresse ved indbetalingen. 

 

Fondsbevillinger 

Ved ansøgningsfristen til foreningens fonde 1. april 2020 indkom der 4 ansøgninger om støtte til 
forskellige, mykologiske formål. Bedømmelsesudvalget (Anne Storgaard, Jens H. Petersen og 
Flemming Rune) valgte at efterkomme alle ansøgningerne med en samlet bevilling på 30.722 kr. 

Mykologisk Ungdomsgruppe (MUG) / Rasmus Riis-Hansen fik bevilget 10.000 kr. til at afholde 
svampelejr i efteråret på Langeland og Tåsinge. 

Jacob Ryge og Jørgen Albertsen fik bevilget 8.297 kr. til indkøb af en stereolup og et rejsemikroskop, 
der vil blive opbevaret i Sjællands Lokalafdeling, hvor arrangører af svamperejser vil kunne låne det. 

Hanne Petra Katballe fik bevilget 5.000 kr. til indkøb af en LEICA WILD M3B stereolup. 

Studerende Charlotte Amalie Buchard Køhnke fik bevilget 7.475 kr. til et ophold på 
forskningsstationen i Abisko i Lapland, hvor hun til sit kandidatspeciale skal studere mykorrhizas 
rolle i kvælstofoptagelsen hos birk og rosmarinlyng. 

Det er endvidere den 6. maj 2020 blevet godkendt af Civilstyrelsen at sammenlægge Flora 
Agaricina Danica Fonden, M. P. Christiansens og Hustrus Legat, samt Knud Hauerslevs Fond og at 
overføre fondenes hovedstol til en speciel bankkonto, hvorfra midlerne fremover kan uddeles. 

Fondene er i forvejen blevet forvaltet samlet gennem flere år pga. deres begrænsede størrelse, så 
der er mest tale om en formel ændring af administrativ karakter. 

 

Formidling af svampebøger på foreningens hjemmeside 

Bestyrelsen har diskuteret et ønske om at oprette en funktion på foreningens hjemmeside, hvor 
medlemmerne kan skabe sig et overblik over vigtige og interessante svampebøger, både danske og 
udenlandske. Det kunne f.eks. være en kommenteret bogliste, evt. med ganske korte anmeldelser. 

Hvis nogen har lyst til at udarbejde og løbende opdatere en sådan liste, er de velkomne til at 
kontakte bestyrelsen. Mail evt. til Henny Lohse på henny@tanglohse.dk, som i givet fald kan hjælpe 
med at få listen lagt op på hjemmesiden. 
 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2061734
mailto:henny@tanglohse.dk
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Svampesæsonen (under og efter Covid-19) 

Såfremt smittetallet for Covid-19 i Danmark fortsætter med at være lavt, forventes alle aktiviteter i 
foreningen efter sommerferien at blive afholdt som planlagt.  

I Østjylland har der været et enkelt bestyrelsesmøde, hvor deltagerne i behørig afstand reviderede 
lokalafdelingens forårsprogram. Forårsmødet og generalforsamling blev aflyst. Den siddende 
bestyrelse fortsætter et år mere uden valg. Ekskursionerne blev aflyst med undtagelse af 
Ajstrup den 14. juni. Her mødte et mindre antal deltagere op for at se på sæksvampe. Efter 
sommerpausen regner lokalafdelingen med at følge det programlagte. 

På Sjælland afholdes det planlagte kantarelgilde ved Grønnekilde i Gribskov søndag den 5. juli og 
turen til Hareskoven søndag den 19. juli. Men de to annoncerede ture til Harager Hegn søndag 
den 8. august og til Lolland onsdag den 19. august er aflyst. Tjek for en sikkerheds skyld altid på 
Lokalafdelingen Sjællands hjemmeside https://www.svampesjaelland.dk/turkalender/, om der er 
ændringer eller aflysninger, før du tager af sted til foreningstur. 

I ’Æ Skurrehat’ blev der afholdt reduceret bestyrelsesmøde den 25. maj med få deltagere. 
Forårsturene var aflyst pga. Covid-19, med undtagelse af turene til Rådensig Kær den 20. april og 
25. maj, da de havde karakter af en undersøgelse (med hhv. 4 og 7 deltagere). Der er varslet 
Bioblitz i Esbjerg-området 19.-21. juli. Turene herefter forventes gennemført som annonceret. 

 

Sendemøde i København 

Svampe 82 og foreningens efterårsprogram pakkes og adresseres ved Lokalafdelingen Sjællands 
sendemøde tirsdag den 4. august 2020 på H.C.Ørsted Instituttet i København. 

Det forventes, at Københavns Universitets faciliteter vil være tilgængelige igen efter sommerferien, 
og at det bliver muligt at holde Lokalafdelingen Sjællands mandagsaftener som sædvanligt. 

Ansvaret for at overholde den til enhver tid anbefalede sociale distancering ligger hos den enkelte 
deltager, både på turene og ved indendørsarrangementer. Lad os krydse fingre for et smittefrit 
efterår. 

 

Plastæsker til svampekollektioner 

For en del år siden indkøbte formanden sammen med et par medlemmer privat et stort parti små, 
glasklare plastæsker med tætsiddende låg til opbevaring af kollektioner. Nogle hundreder er blevet i 
overskud. Æskerne fremstilles af firmaet UltraPlast og har størrelsen 73x52x20 mm (model 600/20) 
og størrelsen 55x40x13 mm (model 600/14). 

Producenten sælger minimum 1000 af de store æsker og 2000 af de små æsker ad gangen (med låg 
i alt 8 kæmpekasser til over 10.000 kr.+ transport). Forhandlere af enkeltæsker eller mindre partier 
tager derfor gerne voldsom overpris for dem. 

Nu kan medlemmer af forenin-
gen købe en kasse med 30 
store plastæsker af formanden 
for 150 kr. og en kasse med 
30 små plastæsker for 120 kr. 
Det er kun lidt over engrospri-
sen. Du kan få dem sendt for 
38 kr. eller evt. aftale 
afhentning på et sendemøde 
eller til Svampedagen. 

Send en mail til 
flemming.rune@mail.dk og få 
en aftale. Betal evt. til 
formandens MobilePay på nr. 
30331331.                                                      Glasklare plastæsker med låg model 600/20 og 600/14 fra UltraPlast.  

https://www.svampesjaelland.dk/turkalender/
mailto:flemming.rune@mail.dk

