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Svampesæsonen står for døren – efter et køligt forår… 

Foråret blev vådt vestpå og tørt østpå, men 
køligt i hele landet. Regnen faldt ikke alle 
steder særlig godt i forhold til svampene, og 
især på Sjælland kneb det med morklerne. 

Lokalforeningerne er nu ved at have meldt 
efterårets mange ture og arrangementer ind 
til programmet, der sendes ud sammen med 
Svampe 84 i første halvdel af august. 

Vi håber, at Covid-19 er på vej i historie-
bøgerne og ikke længere vil spænde ben for 
foreningens mange, planlagte aktiviteter. 

Lørdag den 28. august holder vi generalfor-
samling i København med et halvt års forsin-
kelse sammen med en mini-svampedag be-
stående af et enkelt foredrag + fællesspisning. 

Hovedbestyrelsen holdt online-bestyrelses-
møde den 5. juni, hvor især efterårets akti-
viteter, foreningens almennyttighedsstatus, 
Atlasprojektets fremtid og den udsatte 
generalforsamling blev diskuteret. 

Dette nummer af Myceliet refererer bl.a. nyt 
fra dette bestyrelsesmøde og sendes pr. e-
mail til omkring 110 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 18 
numre af Myceliet også læses, og man kan 
endda søge på indholdet, da det indekseres 
i Google. 

 
Med de bedste hilsner 

                    
Flemming Rune, formand   

 

 
 
Svovlporesvamp spiser løs af den gamle robinie i 
Landbohøjskolens Have, København. 
I løbet af få år kommer den ned – med gartnernes      
hjælp eller uden.        Foto: F. Rune, 21. juni 2021. 
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Generalforsamling og mini-svampedag 28. august 2021 

Det er lykkedes at reservere Geologisk Museums foredragssal i København som planlagt den 28. 
august til afholdelse af vores udskudte generalforsamling 2021. Til den tid vil alle interesserede vist 
være dobbelt-vaccineret mod Covid-19, og epidemien er på et lavt niveau. 

Som optakt til generalforsamlingen holder vi som ”appetitvækker” vores mindste svampedag siden 
starten i 1982 med kun ét foredrag, nemlig af formanden, som vil fortælle om ’Nyt fra svampe-
køkkenet’. 

Der bydes velkommen kl. 15, og der er som sædvanlig en kop kaffe til dem, som kommer tidligt, fra 
en halv time før. Selve generalforsamlingen starter kl. 16. Efter generalforsamlingen arrangeres 
fællesspisning kl. 18. Der forventes ikke bogauktion eller bogsalg fra Svampetryk på dagen. 

Yderligere oplysninger, dagsorden og tilmelding til fællesspisning annonceres i efterårsprogrammet, 
som udsendes sammen med Svampe 84 fra Narayana Press i Gylling ca. den 5. august. 

 

Bestyrelsesmødet den 5. juni 2021 

 
Bestyrelsen set fra formandens pc under online-bestyrelsesmødet den 5. juni 2021. Foto: F. Rune. 

 
I lighed med de tre foregående møder blev bestyrelsesmødet lørdag den 5. juni holdt over 
internettet ved hjælp af ’Microsoft Teams’. Ni deltagere + formanden mødtes virtuelt og arbejdede 
sig gennem dagsordenens 17 punkter på godt tre timer. 

Pr. 5. juni havde 1527 medlemmer betalt deres kontingent for 2021 (1410 danske og 117 
udenlandske), og Henny havde udsendt 500 rykkere. Det var omtrent som sidste år, så indtil videre 
er der ingen tydelig påvirkning fra Covid-19 og alle aflysningerne. 

Fra foreningens fonde blev der efter ansøgningsfristen den 1. april tildelt Mykologisk UngdomsGruppe, 
MUG, 10.000 kr. til en svampelejr på Langeland, og Tobias Bøllingtoft modtog 6.995 kr. til et kamera. 

Næste bestyrelsesmøde holdes efter planen lørdag den 13. november, forhåbentlig fysisk om et bord. 
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Giv en gave igen i 2021 og gør Svampeforeningen almennyttig 

Ved en stor indsats fra foreningens medlemmer lykkedes det inden årsskiftet at opfylde kravene til 
at søge Skattestyrelsen om anerkendelse som almennyttig, ikke mindst den sære bestemmelse i 
Ligningslovens §8A om, at mindst 100 personer skal have givet foreningen en gave på mindst 200 
kr. i løbet af et år (2020). 

Ansøgningsfristen for godkendelse af indeværende skatteår er 1. oktober, og vi kan forvente 31. 
maj 2022 at skulle indsende en tilsvarende dokumentation for 2021, inkl. foreningens regnskab for 
at bevise, at pengene er brugt fornuftigt. 

Derfor må vi igen her i 2021 opfordre medlemmerne til at vise denne generøsitet og indbetale 200 
kr. til foreningens gavekasse. Formanden har haft kontakt med medlemmer, som var interesserede 
i at testamentere til foreningen på betingelse af, at foreningen var godkendt som almennyttig, og 
det kan få stor og varig betydning for vores fremtidige økonomi. 

De indbetalte gaver giver i sig selv et godt bidrag til at opretholde 
vigtige aktiviteter i foreningen, bl.a. den fortsatte funktion og 
kvalitetssikring af Svampeatlas. Alle gavegivere kommer med i 
støttegruppen ’Svampeforeningens Venner’ og får formandens 
allerede traditionelle 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. 

 

Svampeatlas’ fortsættelse og Danmarks artsportal 

Registreringen af Danmarks arter er ved at blive samlet i den nationale artsportal, ’Arter’ på 
internettet: https://om.arter.dk/  https://om.arter.dk/videnbase/introduktion-til-arter/.  

’Arter’ er et samarbejde imellem Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, DanBIF og 
Naturhistorisk Museum Aarhus, og der arbejdes i øjeblikket på at finde den måde, som Danmarks 
Svampeatlas kan integreres på. 

I styregruppen for ’Arter’ sidder repræsentanter for de nævnte samarbejdspartnere, Aage V. 
Jensen Naturfond og 15. Juni Fonden som giver finansiering, samt universiteter, Kommunernes 
Landsforening, Danmarks Miljøportal og ikke mindst de naturhistoriske foreninger i form af to 
medlemmer af Artsrådet, hvori Svampeforeningen er repræsenteret sammen med 11 andre 
foreninger. 

Bestyrelsen anser det for vigtigt, at Svampeatlas ikke mister sin synlighed i den nye portal, men 
beholder den fulde motivation for foreningens medlemmer til at bidrage fremover med fund. 

Der er mange ting, som skal falde på plads. Fremtidig grafisk udseende og funktionalitet, 
ejerskabet til den store taxon-database for svampene, ophavsrettighederne til billeder i det 
nuværende Svampeatlas, og ikke mindst de langsigtede muligheder for vedligeholdelse, 
finansiering og validering af fund. 

Jacob Heilmann-Clausen leder forhandlingerne på foreningens vegne og involverer løbende 
bestyrelsen i beslutningerne. 

 

 

 
 

 

Logoerne for Arter og Svampeatlas. 

https://om.arter.dk/
https://om.arter.dk/videnbase/introduktion-til-arter/
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Smånyt 
 
Diplomprøve-pensum 

Pensum til diplomprøven er blevet revideret. Jørn Gry har rundsendt forslag til rettelser, som er 
blevet gennemgået og godkendt af den jyske diplomprøvegruppe (Jens H. Petersen og Jens 
Maarbjerg) og efterfølgende med små ændringer af bestyrelsen, den 5. juni. De reviderede 
diplomprøvekrav vil kunne læses på foreningens hjemmeside i løbet af sommeren: 

http://www.svampe.dk/information-om-foreningen/diplomproeve/ 

 

’Svampe’ bliver mere tilgængeligt på hjemmesiden 

Alle numre af Svampe fra nr.1 til 83 er nu tilgængelige på hjemmesiden på opfordring af Martin Søn-
derholm og Anne-Marie Madsen: http://www.svampe.dk/publikationer/svampe/. – Vi har sat Martins 
og Anne-Maries forslag på dagsordenen til den kommende generalforsamling som et punkt, så vi 
kan diskutere det fremtidige omfang af tilgængelighed og søgbarhed i tidsskriftet på hjemmesiden. 

I samme punkt vil vi diskutere fremtidige, lettere muligheder for kontingentopkrævning. 

 

Nyt oplag af brochuren ’Kan de spises’ 

Et nyt oplag af brochuren ’Kan de spises’ med smårettelser bliver trykt til den nye sæson, så de atter 
kan uddeles i nødvendigt omfang. Fødevarestyrelsen, som hidtil har medfinansieret trykningen, vil 
fremover kun anvende en elektronisk udgave af brochuren. 

 
Nye lokaler til mandagsaftenerne i København 

Da det af institutionsmæssige årsager ikke længere var problemfrit at fortsætte Lokalafdelingen 
Sjællands mandagsaftener i København i Universitetsparken 5, bygning 3, som vi har kunnet bruge i 
otte år (siden 2013), har vi søgt nye lokaler. 

Vi har mødt stor imødekommenhed fra Statens Naturhistoriske Museum, der har oprettet en særlig 
sektion for ’Citizen Science’, som netop bygger på forskning med borgerinddragelse. Sektionsleder 
Anders P. Tøttrup viste Anne Storgaard, Jørn Kofod og Flemming Rune rundt den 21. juni i de 
nyistandsatte lokaler ved Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7 og gav lov til anvendelse. 

Vi siger tak for adgangen til de nye faciliteter og ser frem til at bruge dem fra september og frem. 

De ligger i samme bygning som foredragssalen, hvor foreningens generalforsamling afholdes. Det 
overvejes nu, hvordan både kurser og udstilling fremover kan indpasses i de nye rammer. 

 

   
Statens Naturhistoriske Museum, Citizen Science-sektionen, hvor Anders P. Tøttrup viser Anne Storgaard og Jørn Kofod 
rundt i de nyistandsatte lokaler på Øster Voldgade 5-7 i København.                                      Fotos: F. Rune, 21. juni 2021. 
 

http://www.svampe.dk/information-om-foreningen/diplomproeve/
http://www.svampe.dk/publikationer/svampe/

