
Guide til Svampesamlere i Jenle Plantage 
 

Svampejagt i Jenle Plantage 
 

Denne folder tager udgangspunkt i de svampe, der kan findes i Jenle Plantage, 
men også i mange andre skove i Danmark. Den er tænkt som en nem pixi-

svampebog, hvor du hurtig og nemt kan blive klogere på svampene. 

 

Men vi anbefaler også, at du bruger svampebøger eller tager med på guidede 

ture i skoven. 

 

Skoven er offentlig, hvilket betyder, at du er velkommen til at indsamle overalt 

i skoven til eget forbrug. 

 

Gode huskeråd: 
 

 Spis kun friske svampe. 

 Spis kun svampe du kender. 

 Spis ikke svampe rå, som du finder i naturen. 

 Lær de giftige svampe at kende. 

 Saml svampe i kurve evt. med en avis i bunden. 
 Vask hænder efter arbejdet med svampene. 

 

I tilfælde af forgiftning ring til giftlinjen på 82 12 12 12, hvor du kan få hjælp 

og råd døgnet rundt. 

 

Opskrift på lækker svampesuppe 
 

Det skal du bruge: 

 

 50 g. smør 

 250 g. bacon i tern 

 1 løg 

 2 fed hakket hvidløg, 

 500 g. blandede svampe 

 0,5 l. vand 

 2 bouillonterninger 

 0,25 l. piskefløde 

 Salt og peber 



På naturbasen er du velkommen til at tænde bål og tilberede en svampesuppe. 

 

God svampejagt. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Wachmann og Karin Winther 

Naturvejledere i Naturstyrelsen og Vesthimmerlands Kommune. 

 

 

Svampe omkring naturbasen 
 

Olivenbrun mælkehat 

Kan ikke spises 

Hat olivenbrun med mørk hatmidte og gullig rand 

Saft hvid 

 

Netbladhat 

Kan ikke spises. 
Brun med ombøjede rand. 

Kort stok med nedløbende lameller i gul, som bliver brun ved tryk. 

 

Sortfiltet-viftesvamp 

Kan ikke spises. 

Vifte eller muslingeformet svamp.  

Stok skævt stillet med mørkt fløjlslignende filt. Vokser på stubbe af nåletræ. 

 

Krystal-støvbold 

Kan spises når de er hvide inden i. 

Pæreformet med krystalpigge. 

Vokser i både løv og nåleskov 

 

Sortagtig støvbold 

Kan spises når de er hvide inden i. 

Overfladen kakaobrun 

Kugleformet 

 



Purpur-væbnerhat 

Kan ikke spises. 

Hat med purpurfarvede skæl på gul bund. 

Lameller gule 

Vokser på nåletræsstubbe 

 

Okkergul skørhat 

Kan ikke spises 

Hat ensfarvet smudsiggul 

Lameller hvide 

Stok hvid, svagt grånende. 

 

Prægtig skørhat 

Kan spises, men også 

forveksles med stor giftskørhat. 

Hat brunorange til rød. 
Lameller flødefarvede. 

Stok hvid og rødt anløben 

 

Rød fluesvamp 

Giftig kan fremkalde en alvorlig psykose 

Hat gulerodsfarvet til højrød med hvide pletter 

 

Kugleknoldet fluesvamp 

Bør ikke spises, da den kan forveksles med grøn og snehvid fluesvamp. 

Lugt af rå kartofler. 

Hat hvid til bleggul med hudskæl. 

Knoldkugleform. 

 

Brun kamfluesvamp 

Spiselig, men uden særlig smagskvalitet 

Hat glinsende orangebrun 

Hatrand kamfuret stokfod omgivet af hudskede. 

 

Karl Johan 

Kan spises 
Hat ligner en krydderbolle. 

Fint lyst netmønster øverst på stokken. 



Smager nøddeagtig 

 

Brunstokket Rørhat 

Kan spises 

Hat ensfarvet brun rør blåner ved tryk 

Stok har hattens farve eller lysere. 

 

Lærke Rørhat 

Kan spises 

Hat gul og glat i fugtigt vejr 

Stok gul med gulbrun ring foroven. 

Rørene er gule. Bliver brunlige ved berøring.  

Findes kun hvor der er lærk. 

 

Birke Rørhat 

Kan spises 
Findes kun hvor der er birk. 

Brunlig hathud 

Stok høj, lys med mørke skæl. 

 

Nåle bruskhat 

Kan ikke spises 

Ligner store nipsenåle. 

Findes tit i store mængde i nåleskov. 

 

Nålehuesvamp 

Kan ikke spises. 

Ligner små parasoller i brun-lilla farve. 

Lugter af klor. 

Findes i store mængder i nåleskov. 

 

Kantarel 

Kan spises 

Tragtformet med nedløbende lameller på stok. 
Æggeblommegul og dufter af abrikoser. 

 



Orange kantarel 

Kan ikke spises da den er sej og uden særlig smag. 

Tragtformet lameller. 

Gul til orangefarvet. 

 

Tragt-kantarel 

Kan spises 

Tragtformet brun hat. 

Lameller grå og nedløbende på stokken. 

 

Guldgaffel 

Kan ikke spises 

Orangegul-korelgrenet. 

Vokser på grene og stubbe. 

 

Violet ametysthat 

Kan spises men i begrænset mængde da den indeholder grundstoffet arsen. 

Hat og lameller violet 
Stok violet og hul. 

 

Knippe-svovlhat 

Kan ikke spises 

Hat bleggul - brungul 

Lameller med grønligt skær. 

Knippevoksende på granstubbe. 
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