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Nr. 2 – juni 2012 
 
 

Svampesæsonen står for døren… 

…og kantarellerne er begyndt at myldre i skoven – i hvert fald i de dele af landet, hvor juni-nedbøren 
har fugtet skovbunden, mere end vi er vant til. Sønderjyderne, øst-, midt- og vestjyderne har rundet 
de 100 mm i juni, mens sjællænderne først er ved at komme lidt med her sidst på måneden.  

 

 

 

Siden forrige nummer af ’Myceliet’ har hovedforeningen holdt generalforsamling den 25. februar og 
bestyrelsesmøde den 16. juni. Der er nu ved at være styr på alle lokalafdelingernes efterårsture og         
-arrangementer. Såvel Svampe 66 som efterårsprogrammet har efterhånden taget form (ca. 48 sider 
hver), og de bliver sendt ud tirsdag den 7. august, hvor Lokalafdelingen for Sjælland indkalder til 
sendemøde. 

 

Hævet kontingent og ny medlemsrekord 
Ved generalforsamlingen blev vedtaget en kontingentforhøjelse i 2013 fra 130 til 150 kr. for inden-
landske medlemmer og fra 150 til 180 kr. for udenlandske medlemmer på grund af foreningens store 
underskud i 2011 og de stigende udgifter til fremstilling og forsendelse af ’Svampe’. 

Desværre blev bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse ikke nævnt i forårsprogrammets 
generalforsamlingsindkaldelse, men da foreningens vedtægter giver generalforsamlingen frie 
hænder til at vedtage et hvilket som helst kontingent, der er flertal for – uanset hvilke forslag, der 
måtte være stillet forud – blev forslaget om forhøjelse enstemmigt vedtaget. 

Ved generalforsamlingen kunne det endvidere afsløres, at vi ved årsskiftet var 2047 medlemmer – 
flere end nogensinde før i foreningens 107-årige historie. Det skyldes sikkert både vort meget høje 
aktivitetsniveau med 194 arrangementer i året, der gik, heraf 132 ekskursioner, og årets to smukke 
tidsskrift-udgivelser på 128 sider (med 134 farvefotos), hvortil hele 27 forfattere havde bidraget. 
Bestyrelsen takker for den meget store, ulønnede indsats fra så mange aktive medlemmer.  
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Støtte fra Friluftsrådet 
Friluftsrådet har i 2012 valgt at støtte svampeforeningens arbejde med to tilskud fra tips- og 
lottomidlerne. Dels 5.000 kr. i projekttilskud til distribution af brochuren ’Kan de spises’ til natur-
vejledere, biblioteker og andre i forbindelse med en ’Kan de spises’-kampagne til september (se i 
det følgende). Og dels 10.000 kr. i driftsmiddeltilskud som støtte til foreningens almindelige drift. 

Svampeforeningen takker for de to tilskud, om end vi må konstatere, at de ligger i den lave ende i 
forhold til, hvad andre naturforeninger typisk modtager hvert år… 

 

 
Blomme-Ildporesvamp, Tyvelse v. Glumsø, 21. januar 2012.                                                                       Foto: F. Rune 

 

Svampenes Dag – 2. september 2012 
Samtidig med de øvrige nordiske lande afholder svampeforeningen i alt 6 større og mindre 
arrangementer på Svampenes Dag, søndag den 2. september. 

På Sjælland fejres Svampenes Dag bl.a. i Store Dyrehave syd for Hillerød, hvor Jørgen Vingborg 
har fået tilsagn fra hele ti turledere til at guide publikum i et større, offentligt svampearrangement. 
Fra to p-pladser i hver sin side af skoven bliver der mulighed for at vandre ind mod skovens midte, 
hvor otte snorlige skovveje mødes i en stor vejstjerne. Dér laves svampeudstilling, uddeles brochu-
rer, arrangeres svampedemonstrationer, holdes svampekontrol og sælges drikkevarer til frokosten. 
PR-indsatsen koordineres med hovedbestyrelsen, og der søges omtale i alle lokale aviser. 

I Øst/Midtjylland fejres Svampenes Dag ved Klostermølle nær den vestlige ende af Mossø. Her 
afholdes fremover østjydernes årlige svampedag, efter at Aarhus Kommune har nedlagt Natur-
center Ørnereden. På dagen vil der være svampeudstilling og gennemgang af kurve, salg af bøger 
fra Svampetryk, ekskursioner kl. 11 og 13.30 og mulighed for en god snak med eksperterne. 

Andre steder i landet afholdes yderligere 4 arrangementer på Svampenes Dag: 

Sjælland: Hareskoven St. – Ole Terney afholder sin traditionelle månedstur og fortæller anekdoter 
undervejs. Fotos fra turene kan ses på http://uglesiden.wikispaces.com/Hareskoven+-+svampeture 

Sjælland: Hørsholm – svampeudstilling på Jagt- og Skovbrugsmuseets værkstedsdage. 

Fyn: Langsø – svampetur fra den gamle smedje. 

Vestjylland: Engelsholm Dyrehave – Peer Høgsberg afholder svampetur med efterfølgende udstil-
ling og svampekontrol. Måske tilberedes der smagsprøver i dyrehavens fine grill- og madpakkehus. 
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Torvehallerne og ’Kan de spises’-foredragsaften 
Lørdag den 15. september har svampeforeningen fået lov til at afholde et offentligt svampe-
arrangement i midten af København, på pladsen mellem de to nyopførte torvehaller på Israels 
Plads ved Nørreport Station. 

Torvehallernes aktivitets-koordinator har valgt svampe til ’månedens råvare’ i september, og det 
giver os mulighed for et samarbejde med relevante stadeholdere om salg af svampe, retter med og 
smagsprøver af svampe, evt. deltagelse af en svampedyrker – og så naturligvis udendørs svampe-
udstilling, brochure-uddeling mv. 

Tanken var oprindelig at lægge arrangementet på Svampenes Dag, men netop den 2. september 
fylder Torvehallerne 1 år, og det skal fejres med så megen pomp, at der allerede er lagt beslag på 
udendørsarealerne. Arrangementet planlægges først endeligt efter sommerferien. Koordinatorer er 
Charlotte Kjeldberg Christensen fra Torvehallerne, og Jørn Gry + Flemming Rune fra svampe-
foreningen. 

Som optakt til arrangementet ved Torvehallerne planlægges onsdag den 5. september en ’Kan de 
spises’-foredragsaften i auditoriet på Geologisk Museum i København (”generalforsamlings-
auditoriet”). Der bliver tale om ca. 4 foredrag à 20-25 minutter, i alt ca. 2 timer, og de skal 
annonceres offentligt med tilmelding. Temaet bliver svampespisning, svampeforgiftninger, børn og 
svampe mv.  Foredragslisten er ikke klar endnu, men vil blive præsenteret på foreningens 
hjemmeside i august, hvis det lykkes at få gennemført arrangementet. Koordinator er Jørn Gry. 

 

 
Vårmusseroner i formandens have, Hillerød, 25. maj 2012.                                                                           Foto: F. Rune 

 

Ny ’hvervefolder’ 

Der arbejdes i øjeblikket på en ny brochure om foreningen til afløsning for den hidtidige og meget 
tekstrige ’Vil du med på svampetur’-brochure, som nu er næsten sluppet op. Margot Nielsen fra 
bestyrelsen er tovholder i projektet og ansvarlig for layout / tekst- og billedredaktion. I bedste fald 
vil vi kunne se resultatet til Svampenes Dag. 
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Vejledning om svampe til salg 
Jørn Gry fra bestyrelsen har deltaget i det nordiske samarbejde om at lave fælles regler for kontrol 
af kommerciel markedsføring af svampe. Der er udarbejdet spørgeskema til kontrolmyndighederne, 
lister over hhv. let genkendelige, vanskeligt genkendelige, let forvekslede og kontroversielle 
spisesvampe, lavet risikovurderinger for spisesvampe og endelig udarbejdet en brochure specielt 
henvendt til sydøstasiater for at undgå forveksling af Spiselig Posesvamp med Grøn Fluesvamp. 
Arbejdet afsluttes i løbet af efteråret. 

 

Atlasprojektet 
Den 16. april var der styregruppemøde i Atlasprojektet, hvor der blev gjort status og set frem mod 
afslutningen i begyndelsen af 2014. I styregruppen sidder Carsten Rahbek & Ulrik Søchting (KU), 
Thomas Eriksen (DN), Bo Levesen (Vejle Kommune), Henning Knudsen (Statens Nathist. Museum) 
og Flemming Rune (svampeforeningen), samt som projektudførende Tobias Frøslev, Thomas 
Læssøe, Jacob Heilmann-Clausen og Jens H. Petersen. 

Tobias Frøslev er pr. 1. maj 2012 ansat på projektet og har overtaget en del af Jan Vesterholts 
tidligere forpligtelser. Det samlede antal godkendte svampefund i svampeatlasset overstiger nu 
300.000. – 169 rapportører var aktive i 2011, 80 har nu rapporteret mere end 100 arter, og 21 har 
rapporteret mere end 500 arter. 

De to atlas-inventeringslejre i 2012 placeres i Vestjylland (Skjern-Struer-Herning-området) og i 
Sønderjylland (med udgangspunkt i Gråsten). Den sidste atlas-inventeringslejr planlægges afholdt 
i Vendsyssel i 2013. Mere herom på www.svampeatlas.dk. Der vil i øvrigt i 2012 blive afholdt 2 
workshops for kommuner vedrørende anvendelse af svampeatlasdata i forvaltningsøjemed. 

Det overvejes meget, hvordan data indsamlet i atlasperioden (= Atlasdatabasen) skal serviceres 
efter projektets afslutning (af DanBIF, SNM og/eller Foreningen til Svampekundskabens Fremme?). 
Skal der være mulighed for at indrapportere fund til basen efter projektets afslutning, og i så fald: 
hvem skal forestå validering, og hvordan skal det financieres? Emnet diskuteres både ved alle 
fremtidige styregruppemøder i atlasprojektet og ved svampeforeningens bestyrelsesmøder. 

 

Foreningens fonde 

Der er efter ansøgningsfristen den 31. marts 2012 udbetalt støtte til følgende ansøgere: 

Bjørn W. Pedersen – køb af kamera til svampe-makrofotografering: 2499 kr. 
Tom Smith – køb af ’Fungi of Switzerland’, bind 1-3 til svampebestemmelse: 3130 kr. 
Margaretha Liebmann – køb af ’Fungi of Switzerland’, bind 1-3 til svampebestemmelse: 3130 kr. 
Morten Christensen – deltagelse i svampe-feltworkshop i Italien: 4000 kr. 
Jacob Heilmann-Clausen – deltagelse i svampe-feltworkshop i Italien: 4000 kr. 
Torbjørn Borgen – deltagelse i ISAM9 (kongres om arktiske svampe) i Keivo, Finland: 4287 kr. 

Ansøgningsfristen til fondene vil fremover være 1. november, da det nuværende uddelingstids-
punkt er uhensigtsmæssigt for køb af rejser og tilmelding til workshops og konferencer i 
svampesæsonen. De nye regler er under udarbejdelse og vil blive annonceret i programmet. 

 

’Myceliet’ til 55 modtagere 

Denne gang sendes ’Myceliet’ til 55 modtagere. Jeg håber, at det er lykkedes mig at tilføje alle 
foreslåede, nye modtagere til mailinglisten siden det foregående nyhedsbrev. Hører du om nogen, 
der ikke modtager ’Myceliet’, men er aktive i foreningen og arrangerer / gerne vil arrangere ture 
eller andre svampearrangementer, så send mig besked om det sammen med deres e-mail-adresse. 
Af sikkerhedsårsager kan modtagernes e-mail-adresser ikke ses af den modtagne mail, men 
navnene på alle modtagere er angivet i selve e-mailen. – Til slut tak for de mange pæne kommen-
tarer til ’Myceliet’ nr. 1. Jeg håber, at nr. 2 også vil ”falde i god jord”. 

    Med de bedste hilsner og god sommer 
    Flemming Rune, formand 


