
Generalforsamling i Lokalforeningen Sjælland 9. november 2020 - formandsberetning

_______________________________________________________________________________________

Lokalafdelingen Sjælland ser sig nødsaget til at aflyse denne generalforsamling. Som sædvanlig har 

lokalafdelingen søgt Københavns Universitet/Science om tilladelse til at booke auditorie A til formålet. Men

Science og Biologisk Institut har besluttet, at vores aktiviteter ikke kan finde sted, så længe de
er underlagt Coronarestriktionerne. Derfor har Lokalafdelingen Sjællands aflyst general-
forsamlingen. 

Beretning og regnskab for den forløbne periode vil være tilgængelig på lokalafdelingens 
hjemmeside svampesjaelland.dk. Da det ikke er muligt at afholde valg af bestyrelses-
medlemmer, vil den nuværende bestyrelse indtil videre fortsætte uændret. Næste gang det 
bliver muligt at afholde generalforsamling, vil alle medlemmer af bestyrelsen derfor være på 
valg. 

Planlægning af foreningens ture til foråret i 2021 vil blive foretaget via mail.

Årets ture i 2020, forår og efterår 

� Svampeture i foråret, inkl. august: 10 heldags - og halvdagsekskursioner

� Hareskovture, hver tredje søndag i måneden, forår og efterår

� Svampeture i efteråret: 20 (tre ture er endnu ikke afholdt)

� Hekseringsture i efteråret: 10 (to ture er endnu ikke afholdt)

Billede fra foreningstur i Nødebo i Gribskov. Else Meier Andersen gennemgår dagens fund.

Kantareltur
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Kantarelgilde ved Grønne kilde den 7. juli 2020 blev afholdt som sædvanlig.

Suppetur i Gribskov

Suppeturen i Grib skov er blevet aflyst, fordi der ved svampeudstillingen ved Furesø Naturskole serveres 

forskellige svamperetter. Det er derfor at arrangørerne af suppeturen i Grib skov og bestyrelsen besluttet, 

at servering af svampe uden døre ved svampeudstillingen bliver midlertidig erstatning for den traditionsrige

suppeturen i ved Hvidekilde i Grib skov. 

Svampeudstilling ved Fiskebæk naturskole.

Udstillingen skulle igen i år finde sted på Naturens dag den 13. september 2020 i samarbejde med Fiskebæk

Naturskole. Grundet Corona planlagde vi at anskaffe et par pavilloner, så udstillingen kunne holdes 

udendørs uanset vejrliget. Da Corona-smitten steg og svampeforekomsten op til udstillingen var uhyre 

beskeden, valgte arrangørerne af udstillingen at aflyse.

Garnfarve klubben

Der skulle være afholdt The 19th International Fungi & Fibre symposium I USA den. 19 – 25 oktober 2020, 

men symposiet er udskudt til efteråret 2021 pga.  Corona-pandemien. Yderligere oplysninger findes i 

programmet for 2020.

Mandagsaften

Foreningen havde åbent mandags aften tre gange, men det var ikke muligt at lægge de 
indsamlede svampe op på bordene, fordi Coronarestriktionerne krævede at vi ikke måtte flytte 
stereolupperne, så bordene kunne anvendes. Antallet af personer der kom med svampe, var 
meget begrænset. På den baggrund besluttede bestyrelsen at aflyse mandagsaften.

Efterfølgende har Science desværre for vores aktiviteter besluttet, at de ikke kan finde sted, så
længe de er underlagt Coronarestriktionerne. De har aflyst vores lokalebookninger og lukket 
for adgangen med gæstekort. 

Science nævner, at vi dog være helt sikre på, at vi straks kan genoptage aktiviteterne, såfremt
situationen løsner op her i efteråret/vinteren. Science giver selvfølgelig så besked, når 
situationen ændres.

Temaaften

Temaaftenerne blev aflyst i 2020 på grund af risiko Corona smitte og restriktive lokaleforhold, så havde vi 

ikke mulighed for afholde temamøderne. Det var ellers aftalt med Thomas Læssøe, at han ville gerne 

gennemgå de svampene der blev fremlagt, men da mandags aften blev aflyst, blev temamøderne også 

aflyst. 

Grækenland - Metora 31. oktober til 7. november 2020

Turen til Grækenland bliver udskudt til efteråret 2021 fordi Coronarestriktionerne kræver det. SAS 
har accepteret at billetterne bliver flyttet til næste år.

Begynderkursus i svampekundskab

Der er startet 21 nye elever på begynderkursus i svampekundskab. 

I mandagsundervisningen har vi gennemgået følgende temaer:
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� 23.8. Hvad er en svamp?/introduktion til kurset og hovedgrupper af svampe

� 31.8. Svampebestemmelse i praksis/ rørhatte og fluesvampe

� 7.9. Svampenes voksesteder/ skørhatte og mælkehatte

� 14.9. Spisesvampe og giftsvampe/ flere slægter af lamelsvampe

� 21.9 Videre med svampebestemmelse/ sene svampeslægter

Forsætter kursus i svampekundskab

Svampeforeningens oplæg til diplomprøve, men det er ingen forudsætning for at deltage at man melder sig

til prøven. Kursusprogram:

� 24.8. Introduktion, dipomprøvekrav/ bestemmelsesøvelser

� 30.8. ekskursion

� 31.8 giftsvampenes virkning/ bestemmelsesøvelser 

� 5.9 - 6.9. weekend, ekskursioner med efterfølgende arbejde på Raadvad naturskole: svampenes 

økologi, fremlæggelse og gennemgang af svampe

� 13.9. ekskursion

� 14.9. svampenes væksttidspunkt og biologi/ bestemmelsesøvelser 

� 21.9. opsamling og forberedelse for dem der har meldt sig til diplomprøven 

På forsætter kursus i svampekundskab har 6 deltagere af 12 indstillet sig til diplomprøven og alle 6 bestod.

Her er listen over de seks nye diplomater fra 2020:

Thomas Vinding Frederiksen, København

Per Schilling, Greve

Lenette Schunck, Tølløse

Kirsten Nordholm, Vipperød

Anne-Marie Madsen, København

Anna Maria Wierød, København

Foreningen ønsker de nye diplomater tillykke. 

Betalingsture.

Der er kun afholdt 5 betalingsture. Det skyldes, at alle betalingsture blev aflyst i september pga. mangel på 

regn og meget få svampe. Der har været flere henvendelser i oktober, men pga. svampe sæsonen har kort 

og ringe mht. spisesvampe, så er henvendelserne blevet afvist, fordi rekvirenten af svampeturene forventer

at turlederne kan guide i områder hvor der findes spisesvampe, så har det været svært at finde egnede 

ture. Flere af henvendelserne har drejet sig om at give en svampetur som gave til fødselsdag. Der er en del 

henvendelser på svampeture, men når de får oplyst at prisen er 2000 kr. for en guidet tur med 20 deltagere

i 4 timer, så ønsker de ikke turen, fordi det er for dyrt. En enkelt skole har henvendt sig om svampetur, men

de vil ikke betale det krævede honorar. 
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Nedbør i august, september og oktober

Der faldt næsten ingen nedbør i august måned og den var solrig og tør. Det betød at de svampeture der 

blev afholdt gav ikke det store udbytte af svampe

September måned er lige passeret og et kig i bakspejlet fortæller om en tør måned, der bød på mere sol 

end normalt, tidlig nattefrost og lune sommerdage. Trods kraftigt regnvejr sidste i september måned, så 

ender september som en relativt tør måned. Mangel på regn har sat sit præg på svampesæsonen. Først  i 

oktober kom der endelig regn og svampene fik fine vækstbetingelser. 

Afslutning 

Tak for denne sæson til turledere, kursuslærere og medundervisere.
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