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Nr. 18 – november 2020 
 

En svingende svampesæson – forstyrret af Covid-19… 

Tørre perioder vekslede med fugtige perioder gennem svampesæsonen 2020, og det gav ind 
imellem rigtig mange svampe, men også nogle næsten svampetomme uger.  

Lokalforeningernes arrangementer begyndte nogenlunde som planlagt efter sommerferien, men 
allerede i løbet af september blev det efterhånden nødvendigt at aflyse de fleste indendørs-
arrangementer (og en del udendørs-arrangementer, bl.a. udstillinger) pga. corona-restriktionerne. 

Hovedbestyrelsen holdt online-bestyrelsesmøde via Microsoft Teams den 14. november, hvor der 
skulle samles op på økonomien, medlems-situationen her under pandemien, registreringen af vore 
fonde i Civilstyrelsen, gaveindsamlingen for at opnå almennyttighedsstatus, revisionen af diplom-
prøven, og der skulle findes en afklaring på svampedagens og generalforsamlingens afholdelse. 

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 17 
numre af Myceliet også læses, og man kan endda søge på indholdet, da det indekseres i Google. 

 
                    Med de bedste hilsner 

                    Flemming Rune, formand   

 

 
Prægtig Champignon er en af de nye kandidater til diplomprøvens pensumliste, som bestyrelsen i øjeblikket arbejder på at 
revidere. Denne særdeles gode spisesvamp blev i år til endnu en ret til Svampegastronomi-rubrikken i ’Svampe’. Læs mere 
om både diplomprøve-revision og svampegastronomi på de følgende sider. Foto: F. Rune, 20. september 2020. 
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Bestyrelsesmødet den 14. november 2020 

 
Bestyrelsen set fra formandens pc under online-bestyrelsesmødet den 14. november 2020. Foto: F. Rune. 

 
I lighed med den 13. juni blev bestyrelsesmødet lørdag den 14. november holdt over internettet 
ved hjælp af ’Microsoft Teams’. Ni deltagere + formanden mødtes virtuelt på hinandens pc-
skærme og arbejdede sig gennem dagsordenens 15 punkter på godt tre timer. 

Foreningens økonomi er god i 2020. Dels kan det hævede kontingent fra i år mærkes i regnskabet, 
og da forbruget fra foreningens kasse desværre samtidig har været lidt lavere pga. aflysninger 
forårsaget af covid-19-situationen, er der et stort økonomisk råderum her sidst på året. Det er 
således muligt at honorere Thomas Læssøe for (en del af) de mange timer, han bruger på 
validering af medlemmernes svampeatlas-indtastninger (25.000 kr.), og at betale Tobias Frøslevs 
tilgodehavende for layout af ’Svampe’ (30.000 kr.). 

Næste bestyrelsesmøde holdes efter planen lørdag den 16. januar 2021 også på Microsoft Teams. 

 

Generalforsamling og svampedag 28. august 2021. 

Det er ikke muligt at afholde den planlagte generalforsamling og svampedag i februar 2021, da vi 
pga. pandemien hverken kan booke lokaler, lave holdbare foredragsaftaler, leve med risikoen ved at 
føre et stort antal ældre medlemmer sammen, og i det hele taget næppe vil have lov til at mødes så 
mange mennesker i februar. Derfor har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen i 
akkurat et halvt år, og stiler efter at afholde den lørdag den 28. august 2021. 

Vi håber, at pandemien er lettet så meget inden sommerferien, at vi kan foretage de nødvendige 
forberedelser og bookinger inden endelig indkaldelse i efterårs-programmet. Dette skønnes at være 
den måde, vi trods alt i denne force majeure-situation bedst kan opfylde bestemmelserne i 
foreningens vedtægter på, i stedet for at aflyse helt eller holde en ”internet-generalforsamling”, som 
næppe ville kunne tilfredsstille medlemmernes krav på kommunikation og indflydelse. 

Såfremt planerne holder, vil forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kunne indsen-
des indtil 30. juni 2021. I forbindelse med generalforsamlingen tænkes holdt en ”mini-svampedag” 
med et eller to foredrag til erstatning for den traditionelle svampedag. 
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Giv en gave og gør Svampeforeningen almennyttig 

64 medlemmer har i år indtil nu fulgt opfordringen til at sikre foreningen status som almennyttig ved 
at give en gave på 200 kr. Det er en flot gestus i denne tid med mange corona-aflysninger, og vi 
forventer at nå de nødvendige 100 gaver inden nytår, hvis medlemmerne vil hjælpe med de sidste 
36 bidrag. 

Ønsker en familie at give flere gaver, så giv endelig i de enkelte familiemedlemmers navn, og den 
ultimative julegave må være 200 kr. indbetalt i en glad gavegivers navn til Svampeforeningen. 

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 § 8 A stiller (siden 19. december 2018) et krav om, at 100 personer årligt skal vise 
vilje til at give 200 kr. for at en forening kan opnå denne status https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061733.  

Bestyrelsen vil straks i det nye år søge Skattestyrelsen om at komme på 
listen over almennyttige foreninger https://skat.dk/skat.aspx?oID=2061734 

og vil indsende dokumentation 31. maj som krævet. Herefter vil forenin-
gen være arveberettiget på linje med Danmarks godt 1.100 andre almen-
nyttige foreninger. 

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. 

 

Medlemstallet 

Foreningens medlemmer har vist en stor trofasthed under Corona-epidemien og har fornyet deres 
medlemskab i håb om bedre tider, hvor også indendørs-arrangementer kan afholdes uhindret. 

Medio november havde 1827 danske og 153 udenlandske medlemmer betalt deres kontingent, og 
det er kun 70 færre end på samme tid sidste år. Medlemssekretær Hennys 500 venlige rykkere i 
juni havde en god effekt. 

Generelt har indmeldelsestidspunktet for nye medlemmer været lidt senere i år end normalt, og 
nye indmeldelser er fortsat ganske hyppige her i november. Så måske når vi igen over 2.000 
medlemmer inden nytår. 

 

Fondene og fondsbevillinger 

Ved ansøgningsfristen til foreningens fonde 1. november 2020 indkom der mod sædvane ingen 
ansøgninger om støtte til mykologiske formål. 

Der var også kun et mindre beløb til uddeling fra foreningens hidtidige tre små fonde (7.024 kr.), så 
det bliver overført til ansøgningsfristen den 1. april 2021 sammen med godt 6.000 kr., som Erik 
Arnfred Thomsen tilbagebetalte, da han desværre ikke kom med på den 18. Europæiske 
Mykologiske Kongres i Polen (bevilget 1. april 2019). 

Svampefonden er nu blevet registreret både i Civilstyrelsen og i CVR-registret og har fået en såkaldt 
LEI-kode, hvorefter en del af hovedstolen har kunnet investeres i halvt aktier og halvt obligationer. 

Foreningens tre små fonde er blevet samlet på en konto i et depot fælles med Svampefonden, hvor 
deres indestående er blevet investeret i halvt lange og halvt korte obligationer. 

Endeligt regnskab for fondene laves som sædvanlig i januar, hvorefter uddelingernes størrelse i det 
kommende år kan fastlægges. 

Kasserer Anne Storgaard vil i det kommende ’Svampe 83’ redegøre for fondenes nye status i en 
kort orientering. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061733
https://skat.dk/skat.aspx?oID=2061734
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Diplomtagere 2020 

I oktober 2020 blev der afholdt diplomprøver både i Aarhus og København, hvor i alt syv håbefulde 
kandidater gik til eksamen, og alle præsterede så fint, at de bestod. Heldigvis lå prøverne i en af 
sæsonens mere svamperige perioder, så der var rigeligt at fortælle om på eksaminationsbordene, 
og mange ”fælder” at gå i. 

I København havde hatten fra en enkelt grøn fluesvamp sneget sig ind mellem de grønne, spiselige 
skørhatte, men den blev opdaget af alle. Den randbæltede hjelmhat mellem de foranderlige skæl-
hatte slap heller ikke uset gennem nogen af eksaminationerne, og alle kunne sortere blandingen af 
lilla svampearter ud i spiselige og giftige. Jørn Kofod, Preben Graae Sørensen og Flemming Rune 
eksaminerede, og Anne Storgaard sørgede for private lokaler, da universitetet var corona-ramt. 

I Aarhus fik Benjamin Nørgård Bording tildelt Svampeforeningens diplom, og i København blev 
diplomer givet til Thomas Vinding Frederiksen, Per Schilling, Lenette Schunck, Kirsten Nordholm, 
Anne-Marie Madsen og Anna Maria Wierød. 

Vi ønsker tillykke til de syv nye diplomtagere og håber at se dem fremover som turledere i forenin-
gen. Der er nu uddelt 235 diplomer siden diplomprøvens start i 1982. 

 

 Glade diplomtagere ved Svampeforeningens diplomprøve i København, 5. oktober 2020. Fotos: P.G. Sørensen & F. Rune. 

Thomas 

Per 
Lenette 

Anne-Marie 

Kirsten 

 Anna Maria 

      Jørn 

Flemming 

Preben 
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Diplomprøve-pensum 

Pensum til Svampeforeningens diplomprøve har gennemgået talrige revisioner og opdateringer, 
siden diplomprøven blev indført i 1982, bl.a. af Jørgen Albertsen i 1998, Chr. Lange i 2004, Anne 
Storgaard i 2015 og Henny Lohse i 2018. 

I øjeblikket gennemgås pensum omhyggeligt af bestyrelsen, hvor Jørn Gry er tovholder i at samle 
ændringsforslag sammen, og Hanne Petra Katballe har bidraget med mange input. 

Der diskuteres ændringer inden for det forventede kendskab til bl.a. slægterne Rabarberhat, 
Champignon, Posesvamp, Ridderhat, Silkehat, Slørhat og formgruppen trøfler. Hvis andre 
medlemmer har forslag til ændringer, bedes de sendt til jorn.gry@gmail.com.  

 

Svampetryk 

Foreningens bogsalg Svampetryk har udsalg på mange bøger, hvor rabatten er 50 % eller mere for 
at reducere lageret. Se hele Svampetryks udsalgsliste her: SVAMPETRYK UDSALG.  

Lagerstatus for Svampetryks egne udgivelser er flg.: 

Vokshatte, Hygrocybe, Mælkehatte, Lactarius og Hebeloma er udsolgt. 
Ridderhatte: 292 tilbage  –  Tricholoma: 631 tilbage  –  Mycena: 495 tilbage 
Danmarks Svampeatlas: 539 tilbage. 

Arbejdet med et bind om Mørkhatte (Psathyrella mv.) er stadig i gang med Leif Örstadius som 
forfatter. Udgivelse forventes 2021-2022. 

 

’Svampe’ bliver mere tilgængeligt på hjemmesiden 

Bestyrelsen har besluttet at prioritere tilgængeligheden af tidsskriftet ’Svampe’ på foreningens 
hjemmeside i den kommende tid. Det er kun de første 51 numre af tidsskriftet, som pt. er 
tilgængelige elektronisk som pdf-filer, og indholdet er begrænset søgbart. 

Medlemmerne Martin Sønderholm og Anne-Marie Madsen har tilsendt bestyrelsen en række meget 
konstruktive forslag til, hvordan ’Svampe’ kan gøres mere tilgængeligt og søgbart på hjemmesiden, 
og vi håber på at kunne få rettet op på ”efterslæbet” i det nye år. 

 

Svampeatlasprojektets afslutning 

En ny opdatering af atlas-app’en er på vej, forhåbentlig til glæde for alle brugere. Atlasgruppen 
opfordrer lokalforeningerne til i højere grad at påtage sig at udbrede brugen af hele atlas-systemet 
og det lokale kendskab til det, og at sørge for flere indtastninger af lokale fund, både fra arrangerede 
og personlige ture. 

En ekstrabevilling fra Aage V. Jensens Fonde har muliggjort det videre arbejde på den afsluttende 
atlasbog, ekstra sekvensering af vanskelige fund mv. Når bevillingen løber ud om et år, må det over-
vejes, om foreningen skal søge støtte til fremtidig validering mv. for at holde systemet velfungerende. 

 

Retningslinjer i foreningen mht. Covid-19 

Det er indtrykket, at de generelle samfundsmæssige retningslinjer for samvær under corona-
pandemien er blevet fulgt godt ved de fleste af foreningens arrangementer i efteråret, og de 
nødvendige aflysninger er foretaget. Der har dog været uheldige eksempler på ”sammenstimlen” 
ved svampedemonstrationer nogle steder, og det er lokalforeningerne blevet gjort opmærksom på. 

Ansvaret for at overholde den til enhver tid anbefalede sociale distancering ligger dog først og 
fremmest hos den enkelte deltager, både på turene og ved indendørsarrangementer. Lad os krydse 
fingre for, at foråret bliver mere normalt, så det bliver lettere at ”samles om svampene”. 

mailto:jorn.gry@gmail.com
http://www.svampe.dk/svampeforeningscmsset/wp-content/uploads/Svampetrykudsalg.pdf


 

MYCELIET nr.18 – november 2020  side 6 

Nyt fra svampegastronomien 

De seneste to år har formanden udviklet mange nye tilberedningsmetoder og svamperetter til den 
løbende rubrik ’Svampegastronomi’ i ’Svampe’. Faktisk er rubrikken sikret i hvert fald til 2023 med 
spændende forslag til svampekøkkenet. 

Æres skal den som æres bør, og formandens mor, Sonja, som dette efterår er fyldt 90 år, har 
bidraget med talrige forslag til udforskende svampekogekunst, baseret på et helt livs erfaring i 
køkkenet. I 2019 og 2020 er omkring ti nye retter blevet til og dokumenteret passende, så der er 
meget at se frem til. 

På langt sigt er det tanken at samle de mange erfaringer og retter fra artiklerne (indtil nu 28) i 
bogform, og samtidig lave en internetportal, hvor en del af alt det, der ikke har været plads til i 
’Svampe’, kan præsenteres. Fokus er lige så meget på, hvad man ikke skal gøre, som på hvordan 
man får det bedste ud af de vidt forskellige svampearter. Domænet www.svampegastronomi.dk er 
for længst reserveret til formålet. 

 

     
Hvor længe holder løghatte-salt smagen? Hvilken art er ideel til svampebacon? Hvordan laver man lækker svampepesto? 
Få svarene i de næste numre af ’Svampe’.  Fotos: F. Rune. 

 

Plastæsker til svampekollektioner er stadig på lager 

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 Ultra Plast 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. 

Medlemmer af foreningen kan 
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 Ultra Plast.  

mailto:flemming.rune@mail.dk

