
 

MYCELIET nr. 22 – december 2022  side 1 

 
 

Nr. 22 – december 2022 
 

Så tager vi hul på et nyt svampeår 

Det meste af sensommeren 2022 var tør. Månedsnedbøren i juli og august lå væsentlig under nor-
malen i hele landet, så mange svampe lod vente på sig, men i de sidste par uger af september kom 
der regn. Det gav en god start på oktober, hvor en del mycelier fik travlt med at sætte frugtlegemer. 

I juni lykkedes det med fire måneders forsinkelse pga. Covid-19 i februar at afholde Svampedag og 
generalforsamling i København med deltagelse af 50-60 medlemmer – godt halvdelen af det 
normale. Vi glæder os til næste Svampedag og generalforsamling 2023, traditionen tro den sidste 
lørdag i februar. En række spændende foredrag skal nok trække mange medlemmer til. 

Siden seneste nr. af Myceliet har der været afholdt bestyrelsesmøde i hovedforeningen den 26. 
november. Derfra refereres i det følgende, og lokalforeningerne er nu ved at have meldt forårets ture 
og arrangementer ind til programmet, som sendes ud med Svampe 87 i første halvdel af februar. 

Dette nummer af Myceliet sendes pr. e-mail til omkring 110 medlemmer, der 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 21 numre af Myceliet også læses, og man 
kan endda søge på indholdet, da det indekseres i Google. 

 
Med de bedste hilsner 

                                           Flemming Rune, formand   

 

 

Jørn Kofod, formand for Lokalafdelingen Sjælland, fik overrakt foreningens hæderspris for 2021, ’Den gyldne svampekurv’, 
ved foreningens svampeudstilling på Fiskebæk Naturskole. Han skulle ellers have modtaget den ved Svampedagen 2022, 
men sad på skadestuen med et brækket kraveben.                              Foto: Egon Aarno Christensen, 11. september 2022. 
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Svampedag og generalforsamling 2023 

Lørdag den 25. februar 2023 afholder Svampeforeningen sin 42. Svampedag og 117. ordinære 
generalforsamling. Traditionen tro (for 15. gang) foregår det i foredragssalen på Geologisk Museum 
i København (Statens Naturhistoriske Museum). 

Dagsordenen til generalforsamlingen udsendes med programmet i begyndelsen af februar, og der 
vil være kaffe allerede kl. 9.30 til dem, der kommer tidligt til Svampedagen. Som de foregående år 
serverer vi gratis frokost og kaffe undervejs, men vigtigst af alt kan vi se frem til en række 
usædvanligt interessante foredrag, hvoraf kan nævnes: 

Bianca Dené Dunn-Rydh fra Simrishamn i 
Sverige vil præsentere sit store filmprojekt 
‘Considering Fungi’, en dokumentarserie 
om svampes betydning i både naturbeskyt-
telse, økologisk genopretning og fremtidig 
skovforvaltning. I samtale med fremtræden-
de forskere er den med til at sætte fokus på 
”hvad kan vi gøre for svampene” frem for 
”hvad kan svampene gøre for os”. Vi skal 
se dele af de to første episoder, som for-
mentlig begge vil være færdige til februar. – 
Projektet og Biancas ukommercielle pro-
duktionsselskab ’Lichenized Productions’ 
kan støttes gennem crowd-funding på linket 
www.patreon.com/consideringfungi.  

 

Ulrik Søchting er Danmarks mest erfarne 
lichenolog. Han har arbejdet over 40 år 
med laver på Københavns Universitet, og 
vil sætte nyt perspektiv på laverne ved 
Svampedagen med foredraget:  

New age – Laver og krystaller. 

Den kemiske opfindsomhed i lavernes 
verden rummer megen mystik. Hvor dannes 
de? Hvordan ser de ud? Og frem for alt: 
Hvad er de til for? Uanset hvad, så kan vi 
nyde deres skønhed og systematiske 
anvendelighed. 

 

Lene Lange er professor emeritus og tidl. 
forskningsleder ved KU, AAU, DTU og 
Novozymes. Nu deler hun ud af sin enorme 
viden og erfaring med brug af svampe i sit 
firma ´LL-BioEconomy Research & 
Advisory´, hvor hun arbejder for at udbrede 
kendskabet til det store potentiale i 
svampene. 

Hør hendes bud på ”Hvordan styrker vi 
mykologien i Danmark? - og hvordan 
spreder vi visionen om, at svampe kan 
bidrage til at redde verden?”. 

Få et nyt og mere varieret syn på mykolo-
giens muligheder! 

 

http://www.patreon.com/consideringfungi
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Lokalafdelingen Sjællands årlige svampeudstilling 

på Fiskebæk Naturskole 

For fjerde gang siden 2018 afholdt Lokalafdelingen Sjælland sin årlige, offentlige svampeudstilling 
på Fiskebæk Naturskole ved Farum, lørdag den 11. september 2022 (den blev aflyst i 2020 - mere 
pga. tørke end Corona). Udstillingen var åben fra 11-16, men allerede klokken 8 var der fremmøde 
til morgenkaffe, inden oplægningen af svampe begyndte. 

I ugerne forud for udstillingen var der også tørt i 2022, men alligevel kunne de besøgende se 66 
navngivne slægter og 111 arter, alle markeret med skilte og i pæne mængder – dvs. på højde med 
2021, men noget mindre end i 2018 og 2019. 

Lisbeth Brendstrup og Jørn Berril var som sædvanlig tovholdere i arrangementet, men mange andre 
gjorde en brav indsats. Birgitte Karlsson styrede suppegryderne, Jytte Albertsen styrede 
garnfarvegryderne, Else Andersen, Stine Wagner, Henny Lohse og Kirsten Nordholm var også i fuld 
gang, og bl.a. Henrik Mathiassen, Tobias Bøllingtoft, Jørn Kofod, Jørgen Albertsen og Erik Aarno 
Christensen bestemte svampe og hjalp de fremmødte. En stor tak til alle for et flot teamwork! 

Desværre fik et par af de ledende kræfter en positiv Corona-test i den efterfølgende uge, men der 
vides ikke at have været nogen omfattende smittespredning ved svampeudstillingen. 

Lokalafdelingen Sjælland stiler efter at gentage succesen i 2023.  

 

 

Fotos: Flemming Rune, 11. september 2022. 
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Medlemstallet 

Et tørt svampeår medfører altid dalende medlemstal i Svampeforeningen, således også i 2022, hvor 
vi stadig ud på efteråret manglede kontingent fra 5-10% af vores medlemmer. Medlemssekretær 
Henny Lohse udsendte en påmindelse pr. e-mail i maj, med frist i juni og derefter en rykker pr. brev. 
Af 400 rykkere meldte knap 200 ikke tilbage. Foreningen har dog stadig 123 udenlandske 
medlemmer. Det totale medlemstal pr. 31/12-2022 afsløres på Svampedagen. 

 

Bogdonationer 

Et kraftigt stigende antal antikvariske bøger til salg fra medlemmerne har medført, at foreningen i 
fremtiden kun kan holde bogauktioner over bøger, hvor salgssummen tilfalder foreningen. 

Vi overvejer i øjeblikket muligheden for at oprette en ”bogportal” på foreningens nye hjemmeside, 
som er under udarbejdelse. Her skal medlemmer kunne annoncere lister over bøger til salg, og 
transaktioner og betaling vil kunne ske direkte mellem køber og sælger. Muligvis skal formidlingen af 
bøger være begrænset til foreningens medlemmer ved et password. 

Såfremt nogle modtagere af Myceliet skulle være interesseret i at organisere et sådant bogforum og 
løbende lægge reviderede lister fra medlemmer op på hjemmesiden mv., så kontakt bestyrelsen.  

 

Diplomprøver 

I 2022 blev der afholdt diplomprøver både i Jylland og på Sjælland (København). I København var 
tilstrømningen så stor, at der måtte afholdes to prøver, den 19. september og den 10. oktober. 

I alt 8 kandidater bestod den krævende eksamen, så der indtil nu er udstedt 249 diplomer i 
foreningen, siden diplomprøven blev indført i 1982. De nye diplomtagere fordelte sig med 4 fra 
Sjælland og 4 fra resten af Danmark: 

Anne Vilstrup Kristensen, Branderup (Sønderjylland) 
Annette Greenfort, Øster Ulslev, Lolland 
Aske Hansen, Hundested 
Ditte Svendsen, Thisted 
Klaus Hjerrild Pedersen, Skødstrup v. Aarhus 
Mette Nielsen, Vanløse 
Pernille Karlog, Hedehusene 
Peter Kjærgaard Salomonsen, København S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ved diplomprøven den 19. september 2022 i 
København eksaminerede Benny T. Olsen, 
Grith S. Carlsen og Flemming Rune. 
Godt 100 svampearter var på eksamensbordet, 
og prøven blev bestået af bl.a. Mette Nielsen 
(ovenfor) og Annette Greenfort (til venstre). 
                                      Fotos: Flemming Rune. 
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Tildelinger fra Svampeforeningens fonde 

Til den halvårlige ansøgningsfrist den 1. november var der indkommet ansøgninger for mellem 
40.000 og 50.000 kr. Bedømmelsesudvalget, som denne gang bestod af Anne Storgaard og 
Flemming Rune, havde dog kun mulighed for at støtte én ansøgning og valgte at donere et 
transportabelt mikroskop med kamera til Jens H. Petersen. 

Der var blevet returneret 5.343 kr., som ikke var anvendt af den bevilling, som atlaslejrarrangemen-
tet fik i april, og dette beløb valgte bedømmelsesudvalget at reservere til den planlagte atlaslejr i 
2023. Af fondenes afkast var der endvidere et lille overskud på 4.164 kr., som overføres til næste 
uddeling med ansøgningsfrist 1. april 2023. Om foråret er der almindeligvis flere ansøgninger til 
Svampeforeningens fonde end sidst på efteråret. 

 

Ny formaliseret lavgruppe i Svampeforeningen 

En uformel lavgruppe blev oprindelig startet i 2012 på initiativ af Vagn Alstrup med en uges lav-
ekskursion til Fanø. Siden er der kommet nye medlemmer til (selv om Vagn Alstrup selv døde i 
2015), og på nuværende tidspunkt er der 20-25 aktive medlemmer, som mødes 1-2 gange om året 
til lavlejr forskellige steder i Danmark. På lavlejrene besøges nærliggende lokaliteter, der kortlægges 
for laver. Alle fund bliver registret i Svampeatlas. For hver lavlejr bliver der udarbejdet en rapport. 

Lavgruppen har ønsket at blive en formel gruppe under Svampeforeningen på lige fod med f.eks. 
garnfarvegruppen og lokalafdelingerne. Ved at blive formelt organiseret bliver gruppen bedre i 
stand til at søge om fondsmidler til lavlejrene. Bestyrelsen vedtog derfor ved bestyrelsesmødet den 
26. november 2022 at godkende forslaget (stillet på gruppens vegne af Birger Marcussen, 
Nordborg). Lavgruppen har herefter fået formel status under Svampeforeningen, og Margot 
Nielsen har fra starten tilbudt sig som leder af gruppen. Gruppens medlemmer skal selvfølgelig 
være medlem af Svampeforeningen. Læs mere om gruppen i de kommende programmer. 

 

Status for Svampeatlas 

Der er fortsat stor aktivitet i Svampeatlas med rekordmange brugere, men lidt færre fund end i 
rekordåret 2021, hvilket nok skyldes den tørre sommer. Vi har i år fået DNA-sekvenseret 1700 
indsamlinger, som vi har fået data fra, og et tilsvarende stort batch er ved at blive gjort klar til 
sekvensering. Finansieringen kommer fra Tobias Frøslevs og Jacob Heilmann-Clausens 
opsparede KU-midler, og vil næppe kunne fortsættes. 

Svampeforeningen deltager som selvfinansieret partner i en stor europæisk ansøgning om svampe-
monitering (med i alt ca. 25 partnere), hvor Jacob Heilmann-Clausen er koordinator. Hvis projektet 
går igennem, vil vi bl.a. kunne styrke sekvensering og andre aktiviteter i Danmarks Svampeatlas. 

En ny version af Svampeatlas-app’en blev lanceret i oktober. En ekstrabevilling fra 
Aage V. Jensen Naturfond på 400.000 kr. gør det muligt at fastholde Thomas Læssøe 
på KU i den kommende tid. Svampeatlas er flyttet til ny server af Thomas Stjerne-
gaard Jeppesen. En fusion med den nationale artsportal ’Arter’ (https://om.arter.dk/) 
drøftes stadig, men kan tidligst blive en realitet sidst i november 2023.  

   

Ny hjemmeside 

Foreningens nye hjemmeside er ved at være klar til søsætning. Annette Greenfort, Dansk InfoDesign, 
har lavet et stort arbejde med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Bl.a. bliver indmeldelser på 
hjemmesiden ”automatiseret”, så man sikrer sig, at nye medlemmer afgiver alle nødvendige 
informationer til foreningens register. Der forestår endnu nogle tekniske forhold, som skal løses, inden 
hjemmesiden publiceres. Det bliver under samme domænenavn som før: www.svampe.dk.  
Bestyrelsens kontaktpersoner for hjemmesiden er Benny T. Olsen og Henny Lohse. 

https://om.arter.dk/
http://www.svampe.dk/

