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Nr. 12 – december 2017 
 

Godt nytår! 

2017 gav os masser af regn og fyldte svampekurve fra august og frem. Feriefolket klagede, men 
svampeplukkerne glædede sig :-) 

Svampeforeningen har haft et særdeles aktivt efterår med mange arrangementer og velbesøgte 
svampeture. Det knastørre 2016 fik medlemstallet til at dale svagt, men det er vendt i 2017. 

Dette nummer af Myceliet er en nytårshilsen til alle aktive medlemmer, der har givet en hånd med i 
2017. Der er refleksioner over Nordisk Mykologisk Kongres i september, nyt fra det seneste besty-
relsesmøde i hovedforeningen (25. november) og optakt til Svampedagen den 24. februar 2018. 

Myceliet sendes denne gang til ca. 80 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 11 numre af Myceliet også læses. 
 
                    Med de bedste hilsner 

                    Flemming Rune, formand   

 

 
Vildsvine-Slørhat (Cortinarius aprinus coll.) er en gruppe nærtstående arter (mindst fem) med tilsammen langt over 100 
fund i svampeatlas – her fra Staksrode Skov under Nordisk Mykologisk Kongres.        Foto: F. Rune, 20. september 2017. 

http://www.svampe.dk/
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Nordisk Mykologisk Kongres 2017 

Det store ”svampeplukkermøde”, Nordisk Mykologisk Kongres, blev afholdt på Brandbjerg Højskole 
ved Vejle i dagene 19.-25. september 2017, med i alt 52 deltagere fra hele Norden, Baltikum og 
Tyskland. Det var færre, end der var plads til – men de, der kom, fik en god oplevelse, fin 
indkvartering og forplejning, og masser af ny viden fra de mange deltagende eksperter. 

Måske havde deltagerprisen på 5.400 kr. pr. person holdt nogle væk, men man betalte kun for eget 
ophold. Fondstilskud dækkede fællesudgifterne (bus-ekskursioner under kongressen, leje af 
mødelokaler, transport af udstyr og tilskud til et par lovende studerende). 

Der var daglige ekskursioner til udvalgte rejsemål, og hver dag blev der hjembragt en forbavsende 
mængde svampe, som blev bestemt inden aftengennemgangen til alles store fornøjelse. Her kom 
mange navne på arter inden for slægter og artsgrupper, hvor både mikroskop og særlig ekspertise er 
nødvendig for en troværdig identifikation. 

Og så var der naturligvis de store hits. Hva’ mæ’ for eksempel Pose-Slørhat (C. moenne-loccozii) fra 
Trelde Østerskov, og den lille snyltende Hjelmhat-Knoldfod (Squamanita contortipes) fra Høgdal, 
Rodelund? 

Læs mere i Svampe 77, hvor der kommer et sammendrag af de mykologiske erfaringer fra kongres-
sen. 

   

   

   
Nordisk Mykologisk Kongres på Brandbjerg Højskole. Sportshallen var indrettet med udstilling og mikroskoper. Fra dagens 
ekskursioner (her Silkeborg Vesterskov) hjembragtes talrige fund. Nederst th. en rigdom af koralsvampe.  Fotos: F. Rune. 
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Offentlig svampeudstilling i Raadvad 

 
 
Lokalafdelingen Sjælland afholdt den 16. september sin første offentlige svampeudstilling på Raad-
vad Naturskole ved Jægersborg Dyrehave. Den skulle tjene som afløsning for de senere års 
udstillinger ved Torvehallerne på Israels Plads i København, hvor forholdene var blevet lidt trange 
og usikre. 

Det blev en fin udstilling, selv om der ikke kom så mange besøgende ud over foreningens egne 
medlemmer. Det viste sig vanskeligt at få gjort opmærksom på arrangementet i offentligheden – en 
udfordring for de kommende år. Foreningsmedlemmerne havde en god oplevelse med 265 arter 
udstillet, og faciliteterne gav mulighed for både garnfarvning, papirfremstilling og servering af 
svampesuppe. 

Henny modtog syv indmeldelser i foreningen ved udstillingen, og adskillige familier på skovtur 
benyttede borde og bænke ved Jørn Kofods suppekøkken til at spise deres medbragte madpakker. 

Kirsten Bjørnsson, som var ankerkvinde i arrangementet, har efterfølgende samlet op på 
erfaringerne fra udstillingen og har kommunikeret dem ud til alle, der var aktivt involveret. Det skal 
nu overvejes, dels hvordan man næste år sikrer en bedre og bredere promovering af det offentlige 
arrangement, og dels om det skal gentages på Raadvad Naturskole. 

Andre muligheder omfatter Naturskolen i Farum (i Nørreskoven ud til Furesøen ved Furesøbad) eller 
alternativt Botanisk Have i København, hvis det er muligt at få en rimelig aftale, der ikke belaster 
foreningens økonomi for meget. 

 

Svampedagen, lørdag den 24. februar 2018 

Svampedagen afholdes traditionen tro den sidste lørdag i februar, i Geologisk Museums 
foredragssal, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K. Programmet ligger ikke helt fast endnu, da 
flere forespurgte foredragsholdere endnu ikke har meldt sikkert tilbage. 

Det er dog lykkedes at følge op på et udbredt ønske om at fortsætte den succesfulde 
foredragsrække i 2016, hvor lokalafdelingerne hver især fortalte om deres aktiviteter og særlige 
lokale svampeforhold. Nu inviteres foredragsholdere til at holde ”lokalforedrag” ved Svampedagen 
fremover – ét hvert år, så der er bedre tid for både tilhørere og foredragsholder til at høre og tale om 
landsdelenes ”highlights”. 

Vi begynder østfra med Karen Nisbeth, der vil fortælle om Bornholms svampe, og om de aktiviteter, 
der er hos ’Svampevennerne Bornholm’. 

Der forberedes også en større bogauktion over en del af afdøde Erik Ralds litteratursamling, hvorfra 
mange rariteter nu bydes til salg. Fællesspisning efter Svampedagen arrangeres som sidste år af 
Dorte og Henny m.fl. 

 

Fotos: F. Rune 



 

MYCELIET nr. 12 – december 2017                                                                                           side 4 

Naturråd 

Folketinget vedtog den 1. juni 2017 en ændring af planloven, så kommunerne er forpligtet til at oprette 
’Naturråd’, der skal komme med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i et ’Grønt 
Danmarkskort’. Danmarks 98 kommuner har samlet sig om at oprette 20 naturråd, med i praksis 1-8 
kommuner i hvert. De fleste kommuner har haft ansøgningsfrist i december for indstilling af kandidater 
til naturrådene. 

Det har været langt over Svampeforeningens kapacitet at søge om optagelse i samtlige Naturråd, da 
arbejdet er frivilligt og ulønnet. Men selv om Svampeforeningen ikke helt har kunnet opfylde de 
formelle ansøgningskrav, har vi dog forsøgsvis indstillet kandidater til at kunne dække 14 kommuner i 
håb om at få indflydelse til udpegning af vigtige svampelokaliteter i den mest befolkningstætte del af 
landet (Nordsjælland). 

Der ventes svar fra Naturrådenes sekretariatskommuner i løbet af januar. 

 

Foreningens fonde 

Ved Svampefondens efterårsuddeling (ansøgningsfrist 1. november) blev givet to mindre bevillinger. 

Dels 4.900 kr. til Bjørn W. Pedersen (indkøb af kamera og stativ), og dels 2.225 kr. til Tobias 
Bøllingtoft (indkøb af videnskabelig litteratur). 

Fondene har i 2017 i høj grad støttet Nordisk Mykologisk Kongres, og da denne ikke har givet 
underskud, ventes fondsbevillingerne til andre svampeformål at kunne øges i 2018. Næste 
ansøgningsfrist er 1. april 2018. 

Ansøgninger om støtte sendes til Anne Storgaard på astorgaard@gmail.com. 

 

Friluftsrådet 

Foreningens bestyrelse overvejer at søge medlemskab i Friluftsrådet, dels for at få indflydelse, dels 
for at skabe større forståelse for foreningens behov for støtte til aktiviteter af afgørende betydning for 
friluftslivet. Helt aktuelt har Danmarks Svampeatlas opnået en central betydning for mange 
svampesamleres gang i naturen, og det er vigtigt at opretholde en form for lønnet administration af 
atlasset (verifikation af fund, teknisk support mv.). 

Friluftsrådet administrerer en del af Tips- og Lottomidlerne, hvis uddeling dog ikke afgøres af 
Friluftsrådets øvrige arbejde, men varetages af en selvstændig administration. 

 

Den gyldne svampekurv 2018 

Så er det snart sidste frist for forslag til modtagere 
af foreningens ærespris ’Den gyldne svampekurv’ 
2018, der uddeles ved den årlige general-
forsamling. 

Forslag kan sendes til formanden på 
flemming.rune@mail.dk i hele januar 2018, 
hvorefter den mest fortjenstfulde kandidat vil blive 
udvalgt. 

De hidtidige modtagere af kurven har været: 

2015: Henny Lohse 

2016: Flemming V. Larsen 

2017: Bjørn Hirshals 

 

mailto:astorgaard@gmail.com
mailto:flemming.rune@mail.dk
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Medlemstallet 2017 

Ultimo november 2017 havde foreningen 1.815 danske og 169 udenlandske medlemmer, der havde 
betalt deres kontingent. Det er tæt på 2.000 og flere end sidste år på samme tid. I løbet af året havde 
foreningen indtil da fået 260 nye danske og 3 nye udenlandske medlemmer, mens 188 medlemmer 
ikke havde betalt deres kontingent. 

Betalingsmuligheden med MobilePay har været en stor succes og er muligvis medvirkende til den 
svage stigning i medlemstallet. En del nye medlemmer har kunnet melde sig ind, straks når lysten har 
været der, på en svampetur eller på en svampeudstilling. 

Medlemstallet ved udgangen af 2017 afsløres ved generalforsamlingen på Svampedagen. 

 

Diplomprøven 

I 2017 var hele 12 håbefulde kandidater tilmeldt Svampeforeningens diplomprøve i København, der 
blev afholdt den 9. og 16. oktober. Kun en enkelt klarede ikke den krævende test. 

Med 11 nye er vi dermed nået op på 222 diplomtagere siden diplomprøvens indførelse i 1982. 

Det er blevet antydet, at det skulle være lettere at bestå diplomprøven i København end i Aarhus, fordi 
dumpeprocenten er lavest i København. Det burde ikke være tilfældet, da kravene er akkurat ens. 

Det overvejes derfor at lade en eksaminator fra den ”modsatte” landsdel overvære begge prøver for 
at sikre den ensartethed, som tilstræbes. 

 

Svampetryk 

Svampetryk har haft et fint 2017 med et godt salg af flere titler. Halvdelen (300 eks.) af genoptrykket 
af ’Hygrocybe’ er solgt, og yderligere 260 eksemplarer af ’Mycena’. Der er kun få eksemplarer tilbage 
af ’Lactarius’ på engelsk. 

Ingen nye titler er lige på trapperne, men flere er i støbeskeen på længere sigt. Et overskud fra 
Svampetryk overvejes i øjeblikket overført til svampekundskabsfremmende formål i foreningen. 

 

Man kan fortsat trygt spise 
champignon… 

Som konsekvens af den ulykkelige 
forgiftning i oktober af en congolesisk 
flygtningefamilie, der tilsyneladende 
var blevet bespist med Grøn Flue-
svamp, følte Fødevarestyrelsen sig 
nødsaget til at fastslå, at man stadig 
trygt kan spise champignoner fra 
gartnerier. 

Dette kan Svampeforeningens 
bestyrelse bakke helt op om. 

Vi kan desuden i anledning af nytåret 
tilføje, at alle vildtvoksende svampe-
arter, der angives som spiselige ved 
foreningens diplomprøve, også fortsat 
trygt kan spises… 

Medlemmerne ønskes et godt 2018! 

 


