
  

Svampeåret på Sjælland 2014 

Ved Anne Storgaard  

Vinter/forår 

Vinteren 2013/2014 var meget mild. Dog løb vi ind i en kold periode på årets første tur i 

Hareskoven den 19. januar. Der var kun 4 deltagere på turen, og artsantallet, der blev registeret, var 

ikke særligt højt. Det mest spændende fund var nok en portion af Rødlig Okkerporesvamp, der blev 

samlet til svampefarvning. Ellers blev en Høgeugle, der var flyttet ind lige i nærheden af 

Hareskoven Station meget beundret. Høgeuglen var her stadig på turen den 16. februar, men nu var 

der også mange svampe fremme. Jeg tror, at vi nåede op på ca. 45 arter, og det er fint på en tur en 

vinterdag. Af spisesvampe kan nævnes Almindelig Østershat og Gran-Svovlhat, men ellers var 

dagens svamp nok Vinter-Huesvamp, der var fremme på bøg mange steder. Turen sluttede med, at 

vi fik en dejlig svampesuppe serveret af turlederen. 

 

Vinter-Huesvamp. Foto: Anne Storgaard 

Foråret kom tidligt til forskel fra i 2013. På turen til Hejede Overdrev en 9. marts var vejret 

pragtfuldt: sol og kun svag vind. Som sædvanligt blev der fundet Stor Dukatbæger, men ikke så 

mange som i de bedste år. Eneste lamelsvamp var Kliddet Fnughat. De 7 deltagere nød pausen ved 

bredden af Aunsø, og de, der ikke havde været med på turen før, var betagede af stedets skønhed. 

Det var mere regnfuldt på turen ugen efter i Hareskoven. Heller ikke her var der mange 

lamelsvampe fremme, men dagens bedste oplevelse var mellem 25 og 30 frugtlegemer af Krølhåret 

Pragtbæger. Vi mindes ikke, at vi har set den så talrig i Hareskoven tidligere. Den må have haft et 

godt år med den milde vinter, som vi har haft. Også på denne tur var der servering: svampepirogger 

og røllikesnaps. Ærgerligt, at vi kun var 5 deltagere på turen. 

http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=14498
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/01/02/123714.htm
http://www.sjællandssvampe.dk/ostershat.htm
http://www.sjællandssvampe.dk/gran-svo.htm


 

Krølhåret Pragtbæger. Foto: Anne Storgaard 

På en dejlig forårsdag den 12. april tog 11 deltagere på tur i Brødemose Skov ved Asserbo/Melby. 

Vi kikkede især efter Anemone-Knoldskive, men vi havde desværre ikke held med os. Hassel-

Læderskive og Ribs-Urneskive blev dog fundet. Ellers blev der samlet en del Almindelig Judasøre 

på turen. Den var talrig på de ældre hyldetræer. Af lamelsvampe fandt vi bl.a. Glimmer-Blækhat og 

Gråbrun Mørkhat. I slutningen af april tog vi på tur i Tisvilde Hegn for bl.a. at kikke efter Ægte 

Stenmorkel. Den var fremme på mindst 5 mycelier langs Lars Anders linje, men frugtlegemerne 

havde desværre kendt bedre dage og var efterhånden blevet noget indtørrede. Enkelte friske 

frugtlegemer så vi dog. Der var også lidt andre svampe fremme, men ellers bar svampefloret præg 

af, at det ikke havde regnet så meget i slutningen af april. Spiselige Morkel og Hætte-Morkel 

fremme i slutningen af april. På turen til Aboretet den 27. april blev der bl.a. fundet Hætte-Morkel. 

Desværre var foreningens traditionelle ture til Boserup på Store Bededag den 16. maj i år lagt for 

sent, hvis det var morkler, man gik efter. Kun en enkelt afgnavet stok af Spiselig Morkel blev det 

til. Til gengæld blev der på turen samlet en del Vårmusseron, Foranderlig Skælhat og store flotte 

eksemplarer af Stor Blod-Champignon. 

Sommer 

I slutningen af maj og i juni blev det meget varmt og tørt på Sjælland, så det var ikke med de store 

forventninger, at vi tog på tur i Gribskov 2. pinsedag, men lidt blev der da fundet. Dagens mest 

spændende fund var nok Filtstokket Læderhat, der blev fundet på en løvtræstub (birk?) ved 

parkeringspladsen. På turen fandt vi desuden lidt Bleg Kantarel, et enkelt frugtlegeme af 

Punktstokket Indigo-Rørhat, lidt Skønfodet Rørhat, en noget bedaget skørhat, sandsynligvis 

Gaffelbladet Skørhat, Svovlporesvamp samt div. mindre svampe i vejkanterne. Turen i Grønnesse 

Skov den 22. juni var næsten svampetom. Kun 2 lamelsvampe blev det til foruden de sædvanlige 

pore- og lædersvampe, som vi ser på turene året rundt. Efter turen kørte vi i stedet op til den 

nærliggende Hald Strand, hvor vi kunne beundre den meget sjældne Røllike-Gyvelkvæler. 

http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=13406
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=13459
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=13459
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=14364
http://www.sjællandssvampe.dk/judasoere.htm
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=61207
http://www.pilzkunde-ruhr.de/psathy_spadiceo.html
http://www.sjællandssvampe.dk/morkel.htm
http://www.sjællandssvampe.dk/haette-mo.htm
http://www.sjællandssvampe.dk/vaarmusseron.htm
http://www.sjællandssvampe.dk/forander.htm
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=10082
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=45698
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=11325
http://www.sjællandssvampe.dk/punktstokket.htm
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=11068
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=19991
http://www.sjællandssvampe.dk/svovlpor.htm


 

Røllike-Gyvelkvæler. Foto: Anne Storgaard 

Efter 2½ måneds tørke begav vi os den 13. juli til kantarelgilde i Gribskov ved Grønnekilde. 

Regnen stod ned  fra tidligt om morgenen til ud på eftermiddagen, så turlederne havde ikke regnet 

med, at der ville dukke nogen deltagere op ved Grønnekilde. Vi blev dog 12 deltagere i alt, og der 

var flere svampe fremme, end vi umiddelbart havde regnet med. Der var pænt med kantareller både 

Bleg Kantarel og Almindelig Kantarel, en kæmpe kurvfuld Sommer-Østershat samt div. arter 

skørhatte, fluesvampe og rørhatte. Dagens sjældenhed var et frugtlegeme af Børstepigsvamp fundet 

på en gammel liggende bøg. 

http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=4276
http://www.sjællandssvampe.dk/kanterel.htm
http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=12763


 

Der laves kantarelstuvning ved Grønnekilde. Foto: Jørgen Vingborg. 

Den 3. august tog 4 håbefulde deltagere på tur i Nyrup Hegn. Der var dog ikke meget at komme 

efter. Kun 17 arter blev det til. Af spiseligt fandt vi nogle få skørhatte, fluesvampe samt en håndfuld 

kantareller. Ellers var dagens fund nogle meget flotte eksemplarer af Brunporesvamp, som vi tog 

med til de medlemmer, der i september skal til Estland til svampefarvningssymposium. 



  

 

Brunporesvamp. Foto: Anne Storgaard. 

I slutningen af august kom rørhattene, da vi havde fået en del regn i ugerne inden da. På turen i 

skovene ved Frederiksværk den 24. august blev der samlet en del Spiselig Rørhat. Også skørhattene 

var godt i gang, mens kantarellerne stadig var få og små. Dagens svamp var nok Sortblånenede 

Rørhat, som vi fandt under eg i parken ved Arresødal. 

Efterår 

http://boletales.com/genera/boletus/b-pulverulentus/
http://boletales.com/genera/boletus/b-pulverulentus/


I starten af september var der mange svampe på turene. På svampenes dag den 7. september blev 

der afholdt to ture i Nordsjælland, en i Gribskov og en i Tisvilde Hegn. Turene havde været 

annonceret i Frederiksborg Amts Avis og i lokalavisen for Helsingeområdet, så der var pænt med 

deltagere på turene. Ca. 30 i Gribskov og ca. 50 i Tisvilde. Alle fik noget med hjem i kurvene, bl.a. 

Rørhatte, Gran-Mælkehat, Velsmagende Mælkehat, Brun Kam-Fluesvamp og Honningsvamp. Det 

er ikke hvert år, at vi er så heldige med udbyttet på Svampenes Dag. 

 

Formanden Flemming Rune demonstrerer svampe i Tisvilde Hegn. Foto: Anne Storgaard 

Den 13. september havde foreningen som i de tidligere år en udstilling ved Torvehallerne i 

København. Dagen før havde en del af os været med på foreningsturen til Hallandsåsen i Sverige 

for at samle svampe, men ellers blev der bragt svampe ind fra nær og fjern. Det blev en meget flot 

udstilling, vi fik sat op. 4 store borde blev fyldt med svampe, og de vigtigste spise- og giftsvampe 

kunne præsenteres. Standen var meget velbesøgt, og publikum spurgte interesseret til de udstillede 

svampe, og vi fik uddelt div. brochurer. Det eneste minus var vejret, der ikke var det bedste. Der 

kom nogle heftige regnbyger en del af dagen. 

http://www.sjællandssvampe.dk/gran-mal.htm
http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=6766
http://www.sjællandssvampe.dk/brun-kamfluesvamp.htm
http://www.sjællandssvampe.dk/honnings.htm


 

Udstillingen ved Torvehallerne i København. Foto: Anne Storgaard. 

September måned blev den bedste svampemåned i flere år. Det rygtedes i pressen, så vi fik mange 

nye medlemmer, der deltog i foreningens ture. Heldigvis var der planlagt mange ture i slutningen af 

september og starten af oktober. Den mest velbesøgte tur var Hareskovturen den 21. september med 

over 100 deltagere. Det gode svampevejr fortsatte i oktober med mildt vejr og en del regn. På turene 

blev der fortsat samlet en del spisesvampe, f.eks. kom der Tragt-Kantarel, pigsvampe og 

Trompetsvamp i kurvene. Bønnet Skov på østkysten af Falster var et af de tørreste steder i Danmark 

på turen den 12. oktober. Vi fandt dog Sommer-Rørhat, Spiselig Rørhat, skørhatte og flere 

forskellige arter af Champignon. Af sjældenheder blev der f.eks. fundet Perlehøne-Champignon, en 

ret sjælden champignon fra karbol-champignongruppen. Til gengæld blev der samlet Tragt-

Kantarel, Trompetsvamp og Foranderlig Skælhat i både pose og sæk på turen til Kongsøre Skov 

den 18. oktober. De var især talrige i de områder af skoven, der ikke lå lige ud til kysten. Af lidt 

sjældnere arter kan nævnes en flot Blomkålssvamp ved foden af en gran, samt en meget stor gruppe 

kæmpeparasolhat ved navn Macrolepiota fuliginosa. 

Den traditionelle tur til Hornbæk Plantage blev igen i år et tilløbsstykke og der blev indsamlet og 

demonstreret 80 forskellige arter. Dagen sluttede på vanlig vis med en flot frokost kreeret af Dorte 

og Henny Tang Lohse. Bl.a. var der tarteletter med Spiselig Morkel og hjemmelavede ”cocktail”-

pølser med Trompetsvamp. En flot afslutning på hovedsæsonen på Sjælland efter et kanon-

svampeefterår.  

http://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=10090


    

 

Christian samler Tragt-Kantarel. Foto: Anne Storgaard 



Det milde vejr fortsatte også efter turen til Hornbæk, hvorfor turene i november og december blev 

usædvanligt udbytterige. Turene i Hareskoven 16/11, 23/11 og 7/12 bidrog alle med fund af arter, 

der normalt ikke ses på denne årstid. På turen den 23/11 fandt 23 personer mere end 120 arter, 

herunder Skønfodet Rørhat, der er en af de arter, som i 2014 har haft en fantastisk sæson på 

Sjælland. Af spisesvampe blev der på alle tre ture fundet fine eksemplarer af Almindelig Østershat, 

Almindelig Judasøre, Gran-Svovlhat og Foranderlig Skælhat 

 

Svampehøst i november 2014. Foto: Bitte Nisbeth 

Den 21. december 2014 var der inviteret til 50-turs jubilæum i regnvejr i Hareskoven ved 

København med glögg og varme æbleskiver. 19 deltagere mødte op og fandt over 50 

svampearter.Turene i Harekoven fortsætter også i 2015, den tredje søndag i hver måned. 

  

Svampeture i Hekseringen 2014 et udvalg ved Tobias Bøllingtoft 

27/8-2014: Assserbo Slotsruin, Tisvilde Hegn. 

På hekseringsturen til Tisvilde Hegn var vejret skønt med høj sol og fremmødet stort inklusiv en 

delegation fra Sverige. Elfenbens-Rørhat kunne beundres i stort antal på det kendte mycelium, 

samtidig blev der fundet mange Spiselig Rørhat og Gran Mælkehat.  

3/9-2014: Rude Skov.  



Ugen efter i Rude Skov var første bølge af Spiselig Rørhat for nedadgående, men vi fandt dog 

talrige friske eksemplarer. Til gengæld var der mange Punktstokket Indigo-Rørhat og Broget 

Skørhat. Stødrørhat blev forgæves eftersøgt, men vi kunne i stedet glæde os over Blåkødet Slørhat, 

Kødfarvet Troldhat og Gylden Kam-Fluesvamp. 

10/9-2014: Teglstrup Hegn syd.  

Ved turen til Teglstrup Hegn havde vi igen fået regn, og skovbunden var særdeles fugtig. Det gav 

rigelige forekomster af Almindelig og Bleg Kantarel herunder et kæmpeeksemplar. Vi fandt 

desuden bl.a. Tenstokket Rørhat, Hulstokket Slimrørhat, Rustrød Skælrørhat, Liden Kantarel og 

Puklet Gift-Slørhat på flere mycelier. 

17/9: Rusland.  

Turen til Rusland gav en ny turleder en sand ilddåb. Senere tog vi til Klosterris Hegn, hvor Henny 

havde talt om masseforekomster af Tragt-Kantarel. Dem så vi nu ikke meget til, men derimod 

Bugtet Mælkehat, Pigget Parasolhat, Sveden Skørhat, Nordisk Bredblad og Brunskællet Slørhat.  

1/10: Charlottenlund Skov og Slotspark.  

Den første oktober var Hekseringens held angående vejret sluppet op. De få, der var mødt frem (en 

enkelt var rejst fra Laos for at deltage!), blev mødt med slagregn. Et hovedmål var at se oksetunger. 

De havde ikke hørt invitationen, men vi så Tenstokket Fladhat, Højtsiddende Skælhat, og de 

sjældne Fjernbladet Mælkehat og Grønskællet Parasolhat foruden et par andre ubestemte 

parasolhatte. Et fantastisk syn mødte os ved en stub, hvor der hele vejen rundt og delvis oppe på, 

var masser af Pigget Parasolhat. Frokosten blev indtaget hjemme hos Lisbeth og Jørn, der også bød 

på varm kaffe. 

15/10: Horserød Hegn øst.  

Også på denne tur var regnvejret udbredt, og kun syv personer var mødt frem, flere havde angiveligt 

sovet over sig. De friske blev belønnet med masser af Gran-Svovlhat, Violet Hekseringshat, 

Almindelig Pigsvamp, Foranderlig Skælhat og Tragt-Kantarel, en enkelt skarpsynet deltager fandt 

endda Almindelig Kantarel. Tueporesvampen var desværre rådden, men havde været der.  

22/10: Stenholt Vang.  

Foruden en række spise- og farvesvampe var de bedste fund på denne tur Rødbrun Rørhat, 

Almindelig Sandporevamp og Gulstokket Skærmhat.  

29/10: Kongelunden.  

Kongelunden blev en stor skuffelse, for tørke havde betydet, at få svampe var fremme. Vi fandt dog 

Bongards Trævlhat og Lysrandet Mælkehat. Turens planlagte højdepunkt var Poppel-

Kæmpeskælhat på liggende stammer ved kysten, men stammerne var sørgeligt nok endt som flis.  

5/11: Vestskoven: 

Selvom det regnede og var koldt 5/11, havde 17 personer fundet vej til Vestskoven, heriblandt flere 

fra garnfarveklubben. Turlederen ledte os igennem plantninger af ædelgran, hvor der var masser af 

forskellige svampe, herunder Grønkødet Slørhat som farvefolkene indsamlede i pæne mængder. Af 

spisesvampe blev der fundet mange Gulhvid Champignon enkelte Prægtig Champignon og Stor 



Blod-Champignon. Frokosten indtog vi under tag med bål og servering af flere forskellige 

kryddersnapse (solbær, kvan og porse). Efterfølgende blev der fra mange sider tilkendegivet stor 

tilfredshed med Hekseringssæsonen og de kompetente turlederne, som ved deres planlægning har 

lagt grunden til de mange gode oplevelser, vi har haft i hinandens selskab. 

  

Tobias Bøllingtoft har fundet Punktstokket Indigo-Rørhat i Rude Skov ved Maglebjerg. Foto: Bitte 

Nisbeth 
 


