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Nr. 13 – september 2018 
 
Tre tørre måneder og en våd august gav svampe! 
Frem til den 9. august var det svært at bevare håbet om en god svampesæson efter kun godt 35 
mm nedbør siden slutningen af april på landsplan. Ville det da aldrig regne? Men den følgende 
måned tog revanche med over 130 mm i landsgennemsnit – og så kom svampene. Nogle arter lod 
stadig vente på sig, mens andre satte frugtlegemer i stort tal. Kun Bornholm tørstede stadig. 
I foreningens efterårsprogram for 2018, som blev sendt ud med Svampe 78, er der annonceret 
omkring 150 ekskursioner og andre aktiviteter, og mandagsaftenerne er i fuld gang.  
Dette nummer af Myceliet sendes til 90 medlemmer, som er med til at organisere eller afholde 
aktiviteter i foreningen, og det lægges desuden på www.svampe.dk til foreningens øvrige 
medlemmer. Dér kan de foregående 12 numre af Myceliet også læses. 
 
                    Med de bedste hilsner 
                    Flemming Rune, formand   
 

 
Der har været masser af svampe i skoven i september. Her Orangekantareller i Tisvilde Hegn. 
                                                                                                                                       Foto: F. Rune, 22. september 2018.
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Medlemstallet 
Inden svampesæsonens start (juni) havde 1.574 medlemmer betalt deres medlemskab af forenin-
gen for 2018, mens 442 stadig manglede at betale. Henny Tang Lohse sendte derfor 442 rykkere 
ud på papir – et stort arbejde, vi skal værdsætte højt! 

Omtrent 75 af foreningens 1.års-medlemmer forlader foreningen igen efter kun ét år, men de bliver 
almindeligvis, ligesom ældre frafaldne medlemmer, erstattet af nye i løbet af sæsonen, så 
medlemstallet holder sig nogenlunde konstant omkring 2.000. 

Fondsbevillinger 
Efter ansøgningsfristen til foreningens fonde 1. april er der i år blevet uddelt 33.573 kr. til for-
skellige svampekundskabsfremmende formål. I alt modtog foreningen 10 ansøgninger om støtte, 
og bedømmelsesudvalget (Anne Storgaard, Jens H. Petersen og Flemming Rune) valgte at 
efterkomme 6 af ansøgningerne helt eller delvis.  

Christian Lange og Tom Smidth fik hhv. 3.530 og 1.443 kr. til indkøb af mykologisk litteratur. 
Rasmus Riis-Hansen fik tilskud på 5.000 kr. til indkøb af fotoudstyr. Tobias Bøllingtoft fik bevilget 
4.500 kr. til indkøb af et brugt mikroskop. Og endelig fik – som arrangører – Jørgen Mikkelsen 
9.100 kr. til at dække udgifter på efterårets svampelejr i Thy, og Tue Rønhave Laursen 10.000 kr. 
til udgifter på MUGs svampelejr på Bornholm (se side 4-5). 

Svampefonden 
Svampefonden bliver stadig større. I år har Svampetryk kunnet overføre yderligere 500.000 kr. fra 
overskud på bogsalg og forlagsvirksomhed, så fondens formue nu er godt 1.650.000 kr.          
Dette giver endnu bedre muligheder fremover for økonomisk at støtte det frivillige arbejde i forenin-
gen til glæde for fællesskabet. 

 
Karl Johan havde mange steder i landet et af sine store ”booms” sidst i august, som det ikke ses hvert år. Her står et 
pragteksemplar på sit mycelium i Lille Dyrehave, Hillerød. Foto: F. Rune, 1. september 2018. 
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Funga Nordica 
Et tiltrængt optryk af Funga Nordica (710 eksemplarer) er blevet solgt ”som varmt brød” fra Svampe-
tryk i 2018. Indtil juni var mere end 2/3 af det nye oplag blevet købt af medlemmer i ind- og udland. 

EUs persondataforordning 
Den nye persondataforordning fra EU har også ramt Svampeforeningen. Der er udarbejdet en 
intern beskrivelse for behandling af personoplysninger, som krævet, og formuleret en offentlig 
”privatlivspolitik” pr. 14. maj 2018, der kan læses på foreningens hjemmeside: 
http://www.svampe.dk/svampeforeningscmsset/wp-content/uploads/Privatlivspolitik-svampeforening.pdf  

Medlemmernes personoplysninger, herunder postadresser, email-adresser og telefonnumre, 
anvendes kun internt i foreningen og deles kun i lukkede fora til medlemshåndtering og som led i 
foreningens aktiviteter ud fra legitime interesser, som nævnt i privatlivspolitikken. 

Udgivelse af en medlemsliste, som det f.eks. blev gjort i trykt form ved 100-års jubilæet i 2005, er 
herefter ikke længere mulig. Og for en god ordens skyld: foreningen videregiver (stadig) ikke 
personoplysninger til virksomheder til markedsføring. Foreningens dataansvarlige er 
medlemssekretær Henny Tang Lohse. 

Foreningens arvestatus 
Bestyrelsen arbejder på at få foreningen anerkendt som almenvelgørende forening efter de nye 
regler, så den kan opnå arveafgiftsfritagelse ved testamentering af formuer i de kommende år.   
Der stilles visse krav for at dette kan opnås, og bestyrelsen arbejder pt. på at finde en løsning. 

’Svampeliv’ på Facebook 
Svampeforeningens Facebook-gruppe ’Svampeliv’, der er udsprunget af Danmarks Svampeatlas, 
har nu over 13.000 medlemmer. Bestyrelsen opfordrer alle, som laver foreningsarrangementer 
med offentlig adgang, til at annoncere disse i ’Svampeliv’, hvor de kan nå et stort antal muligt 
interesserede. Klik f.eks. her for at gå til gruppen: https://da-dk.facebook.com/groups/svampeatlas/   

 
Tragtkantareller myldrer op i Tisvilde Hegn. Foto: F. Rune, 22. september 2018. 
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Så kom Mykologisk UngdomsGruppe (MUG) for alvor i gang  

Af Rasmus Riis-Hansen, MUG 

I april måned afholdt MUG en sæksvampeworkshop, hvor der var mulighed for at prøve kræfter 
med ascomyceterne med Thomas Læssøe som kompetent guide. I alt 10 deltagere tog 
udfordringen op, og der blev mikroskoperet og nøglet på livet løs. 

Vi kom i mål med en håndfuld arter og fik lidt hul på nøglernes opbygning og vigtige karakterer ved 
bestemmelse af sæksvampe. 
Men verdenen af sæksvampe kan være uoverskuelig, og det er svært at afgøre, om deltagerne gik 
derfra mere eller mindre forvirrede, end da de dukkede op. 

 
Deltagerne i Mykologisk UngdomsGruppes svampelejr på Bornholm. Her i Slotslyngen på Nordbornholm tæt ved 
Finnedalsgården. Foto: Tue Rønhave Laursen, 23. september 2018. 
 
 

Mykologisk UngdomsGruppes svampelejr 2018 løb af stablen den 19.-23. september med base på 
Finnedalsgården ved Vang på det nordlige Bornholm. Efter lidt last-minute afmeldinger endte vi 
med at være 10 MUG’ere der drog til øen, hvor vi havde tre feltdage med besøg på forskellige 
lokaliteter på øen. 

Da Bornholm stadigvæk var noget tørkeramt, var det primært i sprækkedalene – især Døndalen 
mellem Tejn og Gudhjem – at vi kunne finde svampe. 

Der blevet fundet en del nye arter for Bornholm, en bunke rødlistede svampe og ikke mindst nogle 
hits som fx Bleggul Mælkehat (Lactarius flavidus) og knoldslørhatten Cortinarius multiformium. 
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Bleggul Mælkehat (Lactarius flavidus) i Døndalen. Et af MUG-lejrens virkelige hitfund! 
                                                                                                                  Foto: Rasmus Riis-Hansen, 22. september 2018. 

 

Interesserede kan søge alle lejrens fund frem på svampeatlas og ellers glæde sig til at læse mere i 
det næste nummer af SVAMPE. Lejren blev støttet af bevillinger fra både Svampeforeningens 
fonde (M. P. Christiansens Fond og Svampefonden) og Jacob E. Langes Fond, hvilket gjorde det 
muligt at afholde lejren uden udgifter for deltagerne. 
 

Ud over de flotte bevillinger til 
afholdelse af lejren er MUG blevet 
bevilliget 60.000 kr. af 15. Juni 
Fonden til indkøb af mikroskoper. 
Vi er utrolig glade for den gavmilde 
bevilling og har planer om at 
investere pengene i to kvalitets-
mikroskoper med påmonterede 
kameraer. Med disse mikroskoper 
og kameraer har vi mulighed for at 
undervise i mikroskopering og 
dygtiggøre fremtidens svampe-
nørder endnu mere. 
 
Kastaniebrun Stilkporesvamp (Picipes 
badius). En rigtig indikatorart for gamle 
løvskove med masser af dødt ved, her i 
Døndalen.  Foto: Tue Rønhave Laursen,  
22. september 2018. 

 


