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Udenfor
{ Udenfor i Randers Amtsavis
hver onsdag er skrevet af
kommunikationsafdelingen i
Randers Kommune, som giver
gode råd om oplevelser i naturen
i Randers by og opland.

MIDT I EN
SVAMPETID
Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

RANDERS: Det vrimler
med svampe derude. I min
plæne står agerchampignonerne i en flot halvbue,
og et par røde fluesvampe
er poppet op under en tuja.
Erfaringen siger mig, at så
vælter det garanteret også
op med svampe ude i skoven. Måske min favorit karljohan - også kaldet spiselig
rørhat - står der fast i kødet
og venter på at komme med
hjem på stegepanden.
Pia Boisen Hansen, biolog ved Randers Kommune,
er god at have ved hånden,
når man skal på svampejagt. Ikke at hun kan alle de
omkring 6000 danske svampe udenad. Men absolut flere end de 20-30 stykker, jeg
kan genkende.
»Når jeg arrangerer
svampeture, går jeg ikke efter mængden af spisesvampe. Jeg vil gerne vise, hvor
stor en variation af arter,
der er, og deres forskellighed i form, farve, lugt, smag
og levested,« siger hun og
foreslår derfor, at vi tager til
Hasselager Ege ved Langå.
Det er en meget gammel
skov, og den skulle derfor
være meget artsrig.
Bevæbnet med kurv og
kniv begiver vi os afsted.
Pia i håb om at finde tueporesvampen - en fremragen-

de spisesvamp, der typisk
vokser ved foden af gamle
egetræer og også kaldes skovens ’høne’.

Hvor kan jeg samle
svampe?

Bedre held næste gang
Da vi går ind i den gamle
egeskov ved Langå, skulle
det have været lys morgen.
I stedet har mørket sænket
sig på ny, og regnen står ned
i stænger. Mens Pia afsøger
de gamle diger og hopper
rundt om egetræerne for at
finde spisesvampe af kvalitet, står jeg i alt for ringe
læ under en kroget eg. Jeg
tænker på, hvor mange gange jeg har hørt de vise ord:
’Der findes ikke dårligt vejr
- kun utilstrækkelig påklædning.’
Det viser sig heldigvis
hurtigt, at Pias udbytte ikke kan stå mål med mine
lidelser. Med et beskedent
udvalg af mælkehatte i kurven beslutter vi os for at køre til Fussingø, hvor skoven
er mere varieret og - viser
det sig - også rigere på arter.
Fra Troldeskovvej går vi
ad Serpentinervejen mod
vest. På de gamle morbundsskrænter langs stien
dukker der nu små spiselige rørhatte og skørhatte
op i alle afskygninger. Også
kugleknoldet fluesvamp og
rødmende fluesvamp byder
sig til.
»Kugleknoldet fluesvamp
er ikke giftig, og rødmende
Honningsvampen er
skovbrugets
fjende nummer
1 og skulle
efter sigende
være verdens
største,
kendte levende
organisme. I
USA har man
fundet et
individ, som
er over 1000
år gammel
og dækker
15 hektar.
Foto: Randers
Kommune
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Randers Kommune

Kanokwan Chantharawong fra Hornbæk har et godt råd til,
hvordan du kan gemme de spiselige rørhatte, uden at de skal
blive kedelige i fryseren: Skær dem i tynde skiver, steg dem
i olie og vend dem efterfølgende i lidt soja med sukker, salt
og knuste sesamkerner. Så er der sunde og velsmagende
snacks lige til at fylde på glas. Foto: Randers Kommune

Sådan er det ofte med svampe. Er man tip-top udstyret og klar med kniv og kurv, finder man ingen. Er man aldeles
uforberedt, står de spiselige rørhatte karljohan pludselig i kø for at blive plukket. Foto: Randers Kommune

fluesvamp er spiselig. Men
lad begge stå. Der er for stor
mulighed for at forveksle
dem med henholdsvis grøn
og snehvid fluesvamp, som
begge er dødeligt giftige.
Så dem skal man holde sig
fra,« formaner Pia Boisen
Hansen.

Klædt på til svampeturen
Biologen anbefaler, at man
udstyrer sig med en god
svampebog, inden man be-

giver sig på svampetur. Med
så mange tusinde forskellige svampe, der er i den danske natur, bør man holde
sig til de få, let genkendelige
spisesvampe, der findes. Det
er ikke værd at risikere livet for svampe, som i bedste
fald bare er ugiftigt fyld i en
ellers god svampestuvning.
»Heldigvis er der gode
spisesvampe, som også er
lette at kende og ikke kan
forveksles med giftige eller

dårligt smagende. Lær at
genkende dem og de meget
giftige, som du skal undgå.
Så er du godt på vej,« siger
Pia, som opfordrer til, at
nybegyndere først tager på
svampetur med en svampekyndig. Det er en god måde
at lære svampene at kende
på.
Hvad enten du spiser
svampe eller ej, så er en tur
ud for at se på svampene
i det friske efterårsvejr en

dejlig fritidsbeskæftigelse.
Og spiser du svampene, kan
du regne med at få luft en
gang til. Det er dejlig fiberrig kost.

Eventyret lige om hjørnet
Pia tømmer svampekurven
i skovbunden. Vi fandt mange forskellige svampe, også
spiselige, men intet af værdi for spisebordet. Kurven
og kniven ryger bag i bilen,
og vi begiver os hjemad. En

naturoplevelse rigere.
Dagens svampetur har
kun bekræftet mine allerede
indhentede erfaringer: Man
finder ikke noget som helst,
når man er udstyret med
svampekurv og kniv. Svampene dukker altid op, når
man mindst venter det. Så
må man smide skjorten og
binde knuder på den og fylde den med kantareller eller
rørhatte.
Min lommefilosofi slår al-

drig fejl. Næppe har vi trillet
100 meter, før Karl Johan’erne står i kø på skrænten og
bare venter på at blive plukket.
Klar til stegepanden? Klar
til at blive skiveskåret og
stegt, vendt i soja med sukker og salt og knuste sesamkerner og ende som sund
snack i min mave? Fast i kødet fortrækker Karl Johan
ikke en mine…

En karljohan
folder sig ud i
skovbunden.
Foto:
Randers
Kommune

Tøndersvampen er i familie med den
spiselige tueporesvamp menhård
som træ. Foto: Randers Kommune
Svovlhattene lyser op på stubbene i
skoven. Mange og flotte er de, men også
svagt giftige og derfor uegnede som
spisesvampe. Foto: Randers Kommune

RANDERS: I private skove kan man færdes fra kl. 7 til solnedgang. Færdsel til fods må kun ske ad stier og anlagte
veje. Man må ikke gå ind mellem træerne, og man må ikke
komme bygninger nærmere end 150 meter.
I en statsskov som Fussingø er der mere frie regler. Her
må du forlade stier og veje og gå ind under træerne og
samle alle de svampe og bær, du lyster.
Man kan samle svampe hele året, men der er flest at
finde om efteråret, særligt efter en lun og fugtig sensommer. De fleste arter vokser i skoven, men der kan også
være svampe på markerne, især hvor der er heste på
græs. Også om vinteren kan man være heldig at finde
svampe. Almindelig østershat kan i milde vintre findes i rige mængder, typisk på bøgetræer.

Kort er godt
Det er en god ide at medbringe et kort, for hvis du finder et særligt godt sted, hvor der er mange spiselige
svampe, så afmærk stedet på kortet. Ofte er stedet
godt år efter år. Samtidig kan du indtegne din rute,
så du lettere lærer skoven at kende.
Sørg for at lave en rute, der går gennem forskellige
typer af skov. Både løvskov, nåleskov og over åbent
land. Så er der de bedste chance for, at du møder flest
mulige arter af svampe.
Når du færdes i naturen, så undlad at ødelægge de
svampe, du ikke ønsker at indsamle. Selv de giftige
svampe er nyttige i naturen.

Tag med Pia på
svampetur
Af Kim Brandt Thomsen
Randers Kommune

Pia Boisen Hansen
viser den store
variation af
svampe, hun fandt
i Fussingø på en
lille kilometer lang
svampetur. Foto:
Randers Kommune

RANDERS: Lørdag 4. oktober fra kl. 13-15 kan du komme
med Randers Kommunes biolog Pia Boisen Hansen på
svampetur i skoven ved Brusgård.
»Turen går langs med markerne ud til skoven, hvor vi
vil se, hvad vi kan finde af svampe. Efter en god jagt i de
forskellige dele af skoven afslutter vi med en fælles gennemgang af turens svampe,« lyder Pia Boisen Hansens
oplæg.
Husk svampekurv, kniv og godt fodtøj. Mødested er
p-pladsen ved Brusgård på Brusgårdvej, Randers SØ.
Arrangører er Randers Kommune, miljø og teknik
og Foreningen til Svampekundskabens Fremme.
Yderligere oplysninger kan fås hos Pia Boisen
Hansen på mobil 25 44 16 99.

