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Velkommen til TagTomats svampeunivers 

FORORD

TagTomats eventyr med svampe startede i slutningen af 2017 med en frisk idé og 
en SvampeSæk, og det har siden vokset sig større, end vi selv havde forudset. I 
december måned blev vores kontor omdannet til julemandens svampeværksted, 
hvor vi både har udviklet videre på vores Svampeunivers og pakket genbrugte 
mælkekartoner med halm i treholdsskift.

Det, som du sidder med her, er TagTomats bud på undervisningsmateriale 
om svampe og svampedyrkning. Men hvorfor overhovedet dyrke svampe i 
undervisningssammenhæng, tænker du måske? Vi synes selvfølgelig, at der er 
mange gode grunde til det. Det som jeg personligt synes er mest fascinerende, er, 
at man fra dag til dag kan se, hvordan svampene vokser - det giver en umiddelbar 
og måske lidt barnlig glæde - og samtidig er svampedyrkning et meget håndgribeligt 
og konkret eksempel på, hvordan vi kan lukke en sløjfe i vores urbane økosystem. 
Vores vækstmedie kan efter svampedyrkningen bruges som kompost i din altankasse, 
byhave eller nyttehave og give næring til nye planter, som sidenhen kan blive til 
vækstmedie for svampene. 

Ønsker du at dyrke østershatte i kaffegrums, kan du fint dyrke svampe i den 
genbrugte emballage, du lige har ved hånden (vi bruger eksempelvis gamle isbøtter, 
mælkekartoner og kaffeposer), og dit eget gamle kaffegrums. Svampene går ikke op i, 
hvilken beholder du dyrker dem i. På den måde bliver svampedyrkning en fin metafor 
for cirkulære ressourcekredsløb, og det giver en god anledning til at tænke over, hvad 
vi tilfører byens kredsløb. 

Siden jeg i efteråret 2014 skrev en mail til Jan Matthiesen fra Skyttegårdens 
Østershatte og spurgte, om vi skulle lave nogle projekter sammen, har jeg drømt 
om få svampe ind under TagTomats hat af grønne projekter. Hvad der i 2014 ikke 
lykkedes, er her i slutningen af 2017 startet op igennem et godt samarbejde mellem 
Jans datter, Malene, og os. Skyttegården er i dag leverandør af vores grundmateriale 
til svampedyrkning, både mycelium og halm.

Hvor vi før sagde “så et frø og lad det spire”, kan vi nu snakke om at “sprede sporer 
og lade myceliet cirkulere”.

Det er vores håb, at svampedyrkning kan skabe nye former for grønne fællesskaber 
i byen - om det er i børnehaven, på højskolen eller hjemme i dit køkken er ikke så 
vigtigt. 

Vi startede med en sæk med halm og et par mælkekartoner - hvor starter du? 

Mads Boserup Lauritsen // grundlægger af TagTomat // december 2017
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Nærbillede af lameller 
på østershat.
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Ta’ med på svampeeventyr

INDLEDNING 

Du sidder nu med vores undervisningsmateriale om svampedyrkning. Vi har revideret 
materialet på baggrund af feedback fra flere lærere, som har testet det for os, og er 
stolte over at kunne præsentere denne forbedrede v. 1.1.

Materialet henvender sig til alle, som er interesseret i at vide mere om svampe, 
men især til lærere og pædagoger, som mangler viden og inspiration for at inddrage 
svampedyrkning i undervisningen eller det pædagogiske arbejde.

Det består af tre dele: 

1. Guides til de dyrkningskits, der i skrivende stund eksisterer (vi udvikler på livet 
løs, og der vil helt sikkert komme flere til), og inspiration til andre måder at 
dyrke svampe på.

2. Inspiration til øvelser til brug i undervisning om svampe.

3. Baggrundsviden om svampe.

De forskellige dyrkningsguides er inddelt i niveauer - én, to, tre eller fire tomater - 
med stigende sværhedsgrad.

Vi har valgt ikke at niveauinddele inspirationsmaterialet til undervisning, men vil lade 
det være op til den enkelte pædagog/lærer at beslutte, hvad der kan lade sig gøre 
og vil være sjovt at lave. I inspirationsmaterialet bruges af og til svære fagtermer, 
men du kan finde forklaring af ordene, der hvor de står med fed+kursiv i afsnittet 
med baggrundsviden. Fx bruges ordet ‘frugtlegemer’ om den del af svampen, som vi 
normalt ser/spiser.

I inspirationsmaterialet henvises desuden til eleverne - dette dækker selvfølgelig også 
over børnene i eksempelvis børnehaven eller de unge på en højskole.

Materialet er udviklet af TagTomat med henblik på at gøre det nemt for pædagoger og 
lærere at komme i gang med at dyrke svampe som en del af undervisningen. Vi har 
udviklet enkelte dyrkningskits og klassesæt med østershatte. Dette består i skrivende 
stund af 2 svampesække, 8 svampeboxe, og så selvfølgelig dette hæfte. Du kan altid 
se det opdaterede udvalg af dyrkningskits og klassesæt på www.tagtomat.dk/butik, 
og separate dyrkningsguides samt et tillæg med læringsmål kan hentes på www.
tagtomat.dk/kataloger.

Sidst i materialet finder du desuden en oversigt over andre steder, hvor vi løbende 
søger mere information om svampe.

Forum for vidensdeling

Vi har også oprettet et online forum, hvor du kan hente hjælp, tips og tricks til din 
svampedyrkning og -undervisning, og vi vil meget gerne opfordre dig til at dele dine 
egne erfaringer, så vi sammen kan blive klogere i fællesskab. Du finder vores forum 
på forum.tagtomat.dk.
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Dyrkningsguide til SvampeSæk

INSPIRATION TIL DYRKNING

Du skal bruge: en SvampeSæk fra 
TagTomat, kniv, tape, forstøver. 

Sådan gør du: 

1. Pak posen ud af kassen. 

2. Skær 5-8 vandrette snit i 
plastikken. Snittene skal være ca. 
2 cm lange, og du kan skære dem, 
hvor du har lyst - men fordel dem, 
så svampene har plads til at gro.

3. Sækken placeres ude eller inde. 
Den må ikke stå i direkte sol eller 
for meget blæst. Hvis du vil hænge 
den op, kan der nemt bindes en 
snor fast under knuden, men sørg 
for at bruge en stærk snor.

4. Når du har skåret hullerne, kan du 
se det hvide mycelium brede sig, 
og omkring 2-3 uger efter vil der 
begynde at komme frugtlegemer 
ud af et eller flere huller.  
Hvis svampene virker tørre, når 
de gror, kan der sprøjtes med en 
forstøver.

5. Efter yderligere ca. 1 uge vil 
østershattene være klar til høst. 
Der kan gå kortere eller længere 
tid afhængig af temperatur og 
fugtighedsgrad, men de er klar 
til høst, når hatten er foldet helt 
ud og virker ’skarp’ i kanten. Du 
høster ved at vride dem forsigtigt 
af med hænderne.  

Hvis du er i tvivl, om svampene 
er klar til høst, så høster du dem 
bare. Det er altid bedre at høste 
dem for tidligt end for sent, da 
små svampe er bedre end tørre og 
mugne svampe.

6. Svampene gror i ’bræk’ - det 
vil sige, at de kommer i flere 
omgange. Efter første bræk kan du 
tape hullerne til og lade sækken 
hvile i 1-2 uger. Herefter kan du 
skære nye huller og starte forfra.

7. Jo ældre din SvampeSæk bliver, 
jo længere tid vil der gå mellem 
brækkene. Det er svært at sige 
noget generelt om høsten, da 
det afhænger af omgivelserne, 
men i de fleste tilfælde kan 
SvampeSækken forsætte sin 
produktion i ca. 1 år med 3-5 
bræk. 

8. Når der ikke længere kommer 
nye svampe, eller du er træt af 
din SvampeSæk, kan indholdet 
bruges som økologisk gødning 
i din byhave, altankasse eller 
nyttehave. Posen sorteres som 
blød plast, og papkassen, som 
sækken kom i, som pap.
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SvampeSæk på 20L, 
med substrat af halm 

og mycelium.

400g østershat høstet 
fra SvampeSæk.
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Dyrkningsguide til SvampeBox 1l

Du skal bruge: en SvampeBox fra 
TagTomat, kniv, tape, forstøver eller 
sprøjte. 

Sådan gør du: 

1. Skær langs med markeringerne på 
én side, og vent 2-4 uger. 

2. Virker svampene tørre, så sprøjt 
lidt vand på med en forstøver eller 
sprøjt vand helt ind i vækstmediet 
med en sprøjte – det kan også give 
en større høst.  

3. Svampene er klar til høst, når 
hatten er foldet helt ud og virker 

’skarp’ i kanten. Du høster ved 
at vride dem forsigtigt af med 
hænderne. Høst hellere for tidligt 
end for sent.

4. Efter høst kan du sætte tape 
over hullet og vente 10-14 dage. 
Herefter kan du skære en anden 
markering op og starte forfra.

Hvis I har flere SvampeBoxe, så prøv 
at eksperimentere med at sprøjte 
forskellige mængder vand ind i 
vækstmediet på forskellige tidspunkter 
i løbet af dyrkningen, og se om det 
giver en forskel mht. høstudbytte og 
-tidspunkt.

Dyrk østershatte på træstammer

Du skal bruge: friske træstammer* og 
grene på størrelse med en finger, skarp 
kniv, gryde, skål, boremaskine, poser, 
voks til forsegling af huller (eksempelvis 
bivoks). 

Sådan gør du: 

1. Afbark grenene med en skarp kniv 
- husk at passe på fingrene!

2. Kog grenene i min. 20 minutter. 
Dette er for at desinficere dem, så 
der er mindre risiko for, at der gror 
andre svampe, og for at blødgøre 
dem lidt, så myceliet nemmere 
kan tage fat.

3. Lad grenene køle lidt af, og bland 
dem med mycelium i posen. Her 
skal de hvile i et par uger.

4. Bor huller i træstammen, som har 
samme størrelse som de podede 
grene.

5. Smelt voks i et vandbad.

6. Put grenene i hullerne og dæk 
godt til med den smeltede voks, 

som hurtigt vil stivne og danne et 
beskyttende lag. 

7. Læg stammerne et skyggefuldt og 
fugtigt sted.  

8. Vent og høst. Det afhænger meget 
af vejr, årstid, svampeart mv., hvor 
længe der går, før du kan høste, 
og du skal nok væbne dig godt 
med tålmodighed (i omkring 4-12 
måneder).

*træstammerne skal være min. 10 cm i 
diameter og 40 cm lange, og friske. Bøg 
er bedst (både til stammer og grene), 
men du kan også bruge birk, ahorn, 
poppel, pil og andre løvtræer.

Alternativt kan du også bruge 
’lagkagemetoden’, hvor du skærer 
en skive af træstammen, borer huller 
i træstammen, som podes med 
mycelium, sætter skiven på igen og 
lukker til med skruer og voks. Sørg også 
her for at holde stubben fugtig, og brug 
en stub, som er yngre end 3/4 år. Der 
kan også forsøges med andre typer 
mycelium end almindelig østershat, 
men dette vil øge sværhedsgraden.
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SvampeBox 
1L i genbrugte 

mælkekartonner.

Svampens 
frugtlegemer er på 

vej ud af åbningen i 
kartonnen.
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Dyrk østershatte i kaffegrums

Du skal bruge: en genbrugt 
fødevaregodkendt beholder – fx 
en gammel isboks, hulpibe og 
hammer eller plastikbor til at lave 
huller med, sportstape eller anden 
luftgennemtrængelig tape, brugt (frisk) 
kaffegrums, mycelium – evt. rest fra 
en SvampeSæk/SvampeBox – forstøver 
samt en ske. 

Sådan gør du: 

1. Lav huller i din beholder – 
størrelse og antal kommer an på 
beholderens størrelse. Prøv dig 
frem og start hellere med få end 
for mange, så du holder på fugten. 

2. Desinficer din beholder med 
kogende vand eller sprit.

3. Dæk hullerne med 
luftgennemtrængelig tape.

4. Bland kaffegrums og mycelium 
i beholderen. Der skal ca. 1l 
kaffegrums til 100g mycelium, 
men hvis du har mindre, så prøv 
med det, og tilføj mere grums 
løbende. 

5. Kontroller dit dyrkningskit jævnligt, 
og tilfør et nyt lag kaffegrums, 
hver gang myceliet dækker 

det meste af overfladen, indtil 
beholderen er fuld.  
Brug en desinficeret ske til at 
fordele grumset jævnt.

6. Kaffegrumset skal under hele 
forløbet holdes fugtigt - dette kan 
gøres med en forstøver. Det skal 
være mørkebrunt, ellers er det for 
tørt. 

7. Vent og høst. (Myceliet fra 
østershatte er hvidt. Begynder der 
at være grønlige nuancer, er det 
sandsynligvis på grund af angreb 
af skimmelsvamp eller mug, og 
du må desværre nok kassere 
forsøget).

Brugt kaffegrums er velegnet 
som vækstmedie, da det stadig 
indeholder mange næringsstoffer, 
og da det i selve bryggeprocessen 
bliver desinficeret af det kogende 
vand, hvilket mindsker risikoen 
for kontaminering med uønskede 
svampearter. 

Du kan også prøve samme 
fremgangsmåde, men med bøgemel 
som vækstmedie eller med andre typer 
mycelium end almindelig østershat. 
Det vil øge sværhedsgraden en smule.  
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Myceliet spiser sig ind 
i kaffegrumsen. Når 

overfladen er næsten 
helt hvid tildføres et 

nyt frisk og afkølet lag 
kaffegrums.

Eksempel på 
dyrkning af østerhat 

i kaffegrums. 
Frugtlegemerne  

kommer ud af hullet 
i toppen.
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Svampetegninger 

De mangfoldige svampe

INSPIRATION TIL ØVELSER

Øvelsens formål: at arbejde med elevernes forståelse af svampe.

Du skal bruge: papir, blyanter eller andet tegnegrej, svampe.

Velegnede svampe: alle svampe - fx champignoner, kantareller, østershatte, rørhatte.

Sådan gør du: 

1. Eleverne skal tegne, hvad de forstår ved en svamp. Bed dem om at tegne 
omgivelserne med, så man også kan se, hvordan svampen vokser.

2. Med udgangspunkt i elevernes tegninger tales der om, hvad en svamp er 
(hvordan svampe er bygget op og ser ud), og hvordan den vokser. Hav fokus 
på, at svampen er meget mere end dens frugtlegeme, og at den kan have 
forskellige roller i økosystemet. 

3. Sammenlign elevernes tegninger med forskellige medbragte svampe, og 
undersøg nærområdet for svampe - eller lav øvelsen “De mangfoldige svampe”. 

Øvelsen kan også suppleres eller erstattes med et mindmap, hvor eleverne placerer 
alt, hvad de på forhånd ved om svampe i et stort netværk. Når forløbet om svampe 
er slut, kan I vende tilbage til elevernes tegninger eller mindmaps og se, om de har 
tilføjelser eller ændringer.

Øvelsens formål: sammenligning af forskellige svampetyper og -strukturer. 

Du skal bruge: frugtlegemer af forskellige svampe, bagegær, muggent brød. 

Velegnede svampe: champignoner, portobellosvampe (som i virkeligheden bare er 
kæmpe champignon), kantareller, østershatte, pigsvampe, rørhatte. 

Sådan gør du: 

1. Først undersøges frugtlegemerne med henblik på at benævne de forskellige 
dele (hat, stok, lameller/rør/pigge/ribber). Lav et tværsnit for at se på 
lamellernes tilhæftning, og prøv at pille rørene af hatten. 

2. Frugtlegemer og bagegær pilles fra hinanden. Der snakkes om, hvorfor gær er 
så nemt at smuldre ift. de andre svampe (hyfer vs. gærceller). 

3. Der kigges på det mugne brød, som kan bruges til at snakke om svampe og 
nedbrydning. Læg også mærke til, at mugsvampene ikke danner frugtlegemer 
(de hører til koblingssvampene). Brødet kan efterfølgende blive liggende i 
klasselokalet, så mugsvampenes vækst kan følges. 



11

Sikke en lækker lort

Øvelsens formål: at følge svampenes vækst og kolonisering af hestepærer. Kan 
bruges til at snakke om koprofile svampe og nedbrydning generelt. 

Du skal bruge: friske hestepærer, kniv, syltetøjsglas, hammer og søm. Hvis du ikke 
har adgang til hestepærer, kan du bruge kolort, men prøv da at få hele kokassen med, 
og opbevar den i noget andet end et syltetøjsglas.

Sådan gør du: 

1. Hestepærerne puttes i et syltetøjsglas, så det er knapt halvt fyldt.

2. Låget skrues på, og der laves lufthuller i låget vha. søm og hammer. 

3. Sæt dem gerne i en vindueskarm, men hold øje med at de ikke tørrer ud, hvis de 
står i direkte sol. Dette kan demonstrere, at svampene søger lyset (se forklaring 
i afsnittet med baggrundsviden).  

4. Svampenes vækst følges over de næste par uger. Der kan her med fordel 
inddrages it i undervisningen ved at arbejde med fotografering og timelapse-
videoer. 

Her ses boldkaster, 
Pilobolus sp., på 

hestepære. 
Læg mærke til de 

sorte klatter på 
syltetøjsglasset – det 

er afskudte sporer.
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Sporekast

Øvelsens formål: at undersøge sporer og spredning.

Du skal bruge: friske frugtlegemer, papir/karton, kniv, plastikposer eller glasskåle, evt. 
mikroskop mv. 

Velegnede svampe: portobellosvampe, champignoner og andre lamelsvampe med 
mørke lameller.

Sådan gør du: 

1. Stokken skæres af lige under hatten, så hatten kan ligge fladt ned. 

2. Hattene lægges med lamellerne nederst mod papiret.  
Det sikreste er at bruge lyst/farvet papir og svampe med mørke lameller. Du kan 
også prøve med svampe med lyse lameller på mørkt papir, men sommetider er 
lamellerne lyse, fordi sporerne ikke er modne endnu, og de vil derfor ikke blive 
kastet af.  
Du kan også bruge andre typer end lamelsvampe, men lamellerne giver det 
flotteste aftryk. 

3. For at forhindre at frugtlegemerne tørrer ud, kan de dækkes med en plastikpose 
eller en glasskål med bunden i vejret.

4. Efter et-to døgn har svampene smidt deres sporer, der ses som et mørkt aftryk 
på papiret. 

5. Undervejs tales der med eleverne om, hvad de tror, der vil ske med svampene 
på papiret. Når sporekastene er lavet samles der op på dette, og der tales om, 
hvordan og hvorfor svampene spreder deres sporer.  

6. Hvis I har et mikroskop, kan et par hatte lægges på objektglas. Når sporerne 
er smidt, tilføjes en dråbe vand - der røres rundt og lægges dækglas på, og 
sporerne kan nu undersøges i mikroskopet. Prøv at karakterisere, hvordan 
forskellige sporer ser ud (deres form, farve mv.). Der kan også kigges på et fint 
snit af selve lamellerne - prøv her at finde forskellige strukturer, som fx basidier, 
hvor den kønnede formering finder sted.
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2

4

Sporekast med 
portobellosvampe på 

lyst papir. 
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Økosystemers netværk

Øvelsens formål: at give eleverne en håndgribelig forståelse for de komplekse 
sammenhænge i økosystemer.  

Du skal bruge: garn eller anden snor (sørg for at have rigeligt - der skal ofte bruges 
mere, end man tror), printede billeder/navne på forskellige organismer og fysiske 
elementer. 

Velegnede organismegrupper og fysiske elementer: Øvelsen kan udføres på et mere 
eller mindre detaljeret niveau mht. organismer og elementer (fx helt konkret som 
‘lærketræet’, ‘lærkerørhat’ og ‘nitrogen’ eller overordnede grupper som ‘levende 
træer’, ‘symbiotiske svampepartnere’ og ‘næringsstoffer’), og der kan tages 
udgangspunkt i forskellige økosystemer (fx ‘skoven’ eller ‘skolehaven’) eller arbejdes 
med en mere overordnet tilgang. 

Listen af organismer og elementer kan derfor hurtigt blive lang, men her 
følger nogle eksempler: sol, jord, vind, vand, nedbrydersvampe, bakterier, 
ektomykorrhizadannende svampe, uorganiske næringsstoffer, nitrogenfikserende 
planter (fx ærteplanter), levende træer, døde træer, dødt organisk materiale på jorden, 
planteædende smådyr (mus, hare, egern osv.), blomster og frugter, bestøvende 
insekter (bier, sommerfugle osv.), små fugle, rovdyr (ræv, grævling osv.), rovfugle, 
flagermus, husdyr (fx kvæg) og mennesker. 

I forbindelse med undervisning om svampe kan det selvfølgelig give god mening at 
have mange forskellige svampetyper med og at have fokus på deres forskellige roller i 
økosystemet.

Sådan gør du: 

1. Eleverne får udleveret eller vælger selv et billede/navn hver.

2. Herefter stiller eleverne sig i en cirkel. 

3. Enden af snoren gives til en af eleverne, som holder godt fast i den.  

4. Snoren føres nu videre til en elev, som har en organismegruppe/fysisk element, 
der er afhængige af den første (eller som den første er afhængig af), og sådan 
fortsættes der, til alle elever holder fast i snoren.  
Det er vigtigt, at snoren holdes stramt mellem eleverne, og det er bedst, hvis 
forbindelserne går på kryds og tværs af cirklen, så der sluttes med et stramt 
’spindelvæv’. En elev kan godt holde fast i snoren flere gange, da der sagtens 
kan være flere forbindelser til en organismegruppe/fysisk element. 

5. Undervejs tales der om, hvordan organismerne/elementerne påvirker hinanden. 
Du kan vælge at styre, hvem der får snoren, eller at lade det være op til eleverne 
at finde ud af. 

6. Når ’nettet’ er færdigt, tages en organismegruppe ud af spillet, og eleven slipper 
snoren. Det kan fx være, at I forestiller jer, at der bliver sprøjtet med en masse 
insekt- og svampegifte. De organismer/elementer, som er afhængige af den, der 
er sat ud af spillet, slipper også osv. Til sidst vil nettet falde mere eller mindre fra 
hinanden. 

Øvelsen her bliver ofte brugt i undervisning om permakultur. Vi har lært den af 
Gertrud Tinning, højskolelærer på Den Internationale Højskole i Helsingør. 
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Spis de hjemmedyrkede svampe

Svampejagt

Øvelsens formål: at give eleverne en følelse af meningsfuldhed ved at høste og at 
fejre afslutningen på forløbet med svampedyrkning.

Du skal bruge: friske østershatte, rigeligt med smør, brød, stegepande, paletkniv, salt 
og peber.

Velegnede svampe: østershatte fra TagTomats dyrkningskits (SvampeSæk, 
SvampeBox m.fl.) eller andre spiselige svampe.

Sådan gør du: 

1. Høst dine østershatte ved at vride dem af.

2. Smelt smør på stegepanden. 

3. Steg østershattene, til de er bløde og gyldne.

4. Smag til med salt og peber.

5. Spis dem på (ristet) brød med smør.

6. Snak om, at der også findes giftige og uspiselige svampe, og evt. om 
svampenes næringsindhold.

Der er svampe hele året, men det er nemmest at finde mange svampe mellem august 
og oktober. Forskellige svampearter er tilknyttet forskellige miljøer - nogle kan bedst 
lide at gro i skovbund med fyrretræer, andre med løvtræer, og nogle elsker jord med 
meget næring og kan i byen findes på kirkegårde og i parker.

Det kan være en god idé at udstyre sig med en god svampebog, når der skal findes 
svampe. Hvis I har planer om at sanke svampe til spisning, vil vi anbefale, at I allierer 
jer med en kyndig svampekender eller naturvejleder, da vi i Danmark faktisk har arter, 
som er meget giftige. Spis aldrig en svamp, som I ikke er 100% sikre på, hvad er. 

Rugbrødsanretning 
med smørstegte 
østerhatte.
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Diskussioner på baggrund af dyrkningen

Med udgangspunkt i dyrkningen af østershatte og de andre øvelser kan der åbnes for 
diskussion af flere spændende og samfundsrelevante emner, eller svampedyrkningen 
kan inddrages som en del af et større tema. Her følger nogle forslag til temaer og 
spørgsmål:

• Økosystemer og biodiversitet: Hvordan kan vi fremme biodiversiteten i 
den danske natur? Hvilke forudsætninger har fx de mange slags svampe brug 
for? Er der andre organismer, som vil have gavn af de forudsætninger? Skal vi 
overlade mere natur til sig selv og se, hvordan det udvikler sig, eller skal vi aktivt 
skabe gode betingelser for de truede arter? Hvad kan vi få ud af at skabe mere 
biodiversitet? 

Baggrund: Biodiversitet kan beskrives som antal af arter og forskellige 
naturtyper. Forskellige plante-, dyre-, alge- og svampearter er tilpasset forskellige 
miljømæssige faktorer og lever i samspil i forskellige naturtyper. På verdensplan 
og i Danmark er biodiversiteten i drastisk tilbagegang. Man kan sige, at arters 
uddøen er en naturlig proces, og at der også opstår nye arter, men gennem 
det seneste århundrede har menneskelige aktiviteter ført til en øget risiko for 
uddøen. Det er derfor relevant at diskutere, hvor vores ansvar ligger i forhold 
til de mange andre arter, vi deler Jorden med. I kan også inddrage begreber 
som “rødliste-arter” og “Natura2000-områder”, der undersøges nærmere. I 
forbindelse med svampe er det vigtigt at nævne, at svampe har brug for mange 
forskellige træer og andre symbiotiske partnere samt dødt organisk materiale på 
flere niveauer (døde træer, som stadig står oprejst, dødt ved i skovbunden osv.). 
Det er derfor især uberørt skov, som kan fremme biodiversiteten for svampe. 

• Tilpasning til klimaændringer og kost: Hvordan kan vi reducere udledningen 
af drivhusgasser gennem ændrede kostvaner? Hvordan kan svampe gavne her? 
Kender I til andre muligheder? 

Baggrund: Udledning af CO2 og andre drivhusgasser har ført til klimaændringer 
i et omfang, som rammer alle på Jorden. I Danmark kommer det bl.a. til udtryk 
som højere vandstande og mere ekstremt vejr. En af de store årsager til 
udledning af drivhusgas er kødproduktion. Fx prutter og bøvser køer og får helt 
vildt meget metangas ud, som er en af de værste drivhusgasser. Noget af det, 
vi personligt kan gøre for at mindske udledningen af drivhusgasser, er at skære 
drastisk ned på vores kødforbrug. Svampe er proteinrige og er derfor gode at 
inkludere i kosten i stedet for kød. En anden rig proteinkilde, som får mere og 

Brug det udtjente 
substrat til gødning 

i din plantekasse.

Dyrkning af 
østershatte i 
kaffegrums.

Tom mælkekarton 
og kaffegrums.

+



17

mere fremgang, er insekter (fx kan man i udvalgte Irma-butikker købe melorme 
og græshopper godkendt til fødevarebrug). I kan også inddrage begreber som 
veganer, vegetar og fleksitar. 

• Cirkulære kredsløb og bioøkonomi: Hvordan passer TagTomats dyrkningskits 
ind i en cirkulær tanke? Hvad kan vi fx gøre med halmen, når vi er færdige med 
dyrkningen? Hvor kommer indpakningen fra? Kan den genbruges? Hvordan 
skaber vi cirkulære næringskredsløb i byen?

Baggrund: Både af hensyn til klima og den knaphed af ressourcer, vi er begyndt 
at se, er det vigtigt at begynde at tænke mere cirkulært i vores ressourceforbrug. 
I et cirkulært kredsløb genbruges ressourcer igen og igen i et lukket kredsløb - 
modsat et lineært kredsløb, hvor vores ressourcer bliver til produkter, som efter 
brug ender som affald. Cirkulære kredsløb kan både handle om næringsstoffer og 
andre ressourcer. Når vi komposterer madaffald og bruger komposten til at dyrke 
nye planter, bliver næringsstofferne brugt igen i stedet for at gå til spilde ved 
afbrænding af madaffaldet, og når vi afleverer vores papir til genbrug bliver det 
ligeledes til nyt papir. Cirkulær bioøkonomi går kort sagt ud på, at i stedet for at 
bygge samfundets økonomi på fossile råstoffer bruges plante- og marinbaserede 
biomasser og vedvarende energiformer som fx organisk affald, der bliver til 
biogas. Det gælder om at tænke innovativt, at forlænge produkters levetid ved 
genanvendelse og at finde på nye måder at bruge rest- og biprodukter for at 
undgå affald. I kan her inddrage begreber som “cradle-to-cradle” (vugge-til-
vugge) og deleøkonomi. 

Eksempel på cirkulært 
kredsløb. Halm fra 

kornproduktion bruges til 
dyrkning af østershatte, 

det udtjente substrat 
bruges til gødning af jord 

og planter.  
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19 SvampeSæk 20L og SvampeBox 1L  
showroom hos TagTomat.
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Hvad er en svamp?

Svampe eksisterede allerede for over 800 millioner år siden, og det estimeres, at der 
i Danmark findes ca. 6000 svampearter. Som organismegruppe er svampe ikke en 
plante, et dyr eller en alge, men en gruppe for sig. Faktisk er vi mennesker nærmere 
beslægtede med svampe end med planter. 

De spiselige svampearter er en god kilde til protein, og svampe bliver derfor både 
dyrket og samlet af svampejægere. Men svampe er så meget mere end det, vi ser i 
skovbunden: de bruges i ølbrygning, har givet os penicillin, findes som parasitter - fx i 
vores fødevarer (tænk bare på muggent rugbrød) - er symbiotiske partnere for mange 
skov- og landbrugsafgrøder og bruges som cellefabrikker for vigtige lægemidler, fx 
insulin.

Det vi ser gro på træerne eller i skovbunden, er desuden kun en lille del af svampene 
- hvad der svarer til æblerne på æbletræet! I de følgende afsnit kan du læse mere om, 
hvad svampe egentlig er. 

GÆRCELLER, HYFER OG MYCELIUM

Svampe kan være opbygget enten af hyfer eller være gærceller. Gærceller er runde 
og éncellede, og vækstformen er tilpasset et vandigt miljø, hvor det ikke er et 
problem at finde næring. Bagegær, Saccharomyces cerevisiae, er fx en gærsvamp, og 
den encellede struktur gør det nemt at smuldre gæren.

Nogle svampe kan endda skifte mellem de to vækstformer. Som eksempel kan 
nævnes Candida albicans, som blandt andet findes i mundhulen på de fleste 
mennesker. Normalt eksisterer den som gærceller og giver ingen gener, men ved 
gunstige forhold kan den skifte til hyfe-vækst og resultere i det, vi kalder trøske (hvide 
belægninger på tunge og i mundhule). 

De fleste af de svampe, vi møder, er dog opbygget af hyfer. Hyfer er meget små 
(typisk 5-10 μm), rørformede strukturer med faste vægge, som forgrener sig i et stort 
netværk - svampens mycelium [my-se-li-åm]. Vi kan således ikke se selve hyferne 
med det blotte øje, men sommetider kan vi finde svampens mycelium, som altså er 
en masse hyfer tilsammen. I TagTomats østershatte-dyrkningskits er myceliet alt det 
hvide, du kan se. 

Hyferne vokser i spidsen (apikalt), og det er også her, at svampen optager næring. 
Svampene kan kun optage meget simple molekyler, så de fleste svampe udskiller 
enzymer for at nedbryde deres substrat. 

Substratet er det materiale svampen gror i og nedbryder - det kan være halm (som i 
SvampeSæk og SvampeBox), blade, grene, træstammer, hestepærer, kaffegrums osv. 
Enzymer er en slags proteiner, som kan hjælpe med at ’klippe’ kemiske forbindelse i 
stykker og på den måde adskille substratet i mindre dele, som svampen kan optage. 

Når al næring i et område er optaget, afsøger svampen nye områder ved at vokse 
og forgrene sig. Hvis der ikke er noget egnet substrat i nærheden (hvis svampen fx 
lever af døde træstammer, som ligger spredt over skovbunden), kan hyferne droppe 
forgreningen og i stedet bundte sig sammen til rhizomorfer [rit-so-mår- fer] - 
millimetertykke myceliestrenge, som hurtigt vokser gennem det ugunstige område. 
Når svampen igen når et passende substrat, forgrener hyferne sig ud og spreder sig 
over området. Myceliestrengene kan være sorte eller hvide, og et godt eksempel er 

BAGGRUNDSVIDEN OM SVAMPE
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bredbladet væbnerhat, Megacollybia platyphylla, som forbinder kviste og grene under 
nedbrydning i skovbunden med hvide myceliestrenge.

Når der er mangel på værtsplanter, eller hvis det bliver for koldt, kan svampe 
overvintre vha. sklerotier [skle-ro-ti-er] - hvilestrukturer med fint forgrenede hyfer 
pakket med energireserver. De er ofte omgivet af et mørkt lag af døde hyfer som 
beskyttelse. Et eksempel på sklerotier kan fx ofte findes på ahornblade, hvor ahorns 
rynkeplet, Rhytisma acerinum, ses som mørke pletter (se billede s. 29).

Spore der er spiret 
til mycelium.

Gærceller med 
knopskydning.

Hyfer, detaljeret 
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FRUGTLEGEMER

Den del af svampen, som vi oftest ser, kaldes frugtlegemet. Ligesom med 
æbletræets æbler, er formålet med frugtlegemet, at svampen kan formere sig 
(kønnet). Svampe er ikke han- og hunkøn, men har forskellige ’parringstyper’, 
som skal passe sammen. Selve den kønnede formering er forskellig afhængig af 
hvilken gruppe af svampe, der er tale om (fx basidiesvampe eller sæksvampe), men 
frugtlegemets funktion er den samme: effektiv spredning af svampens sporer. Efter 
spredningen kan sporerne spire og blive til et nyt mycelium. 

Vi finder flest af de store frugtlegemer hos basidiesvampene - det er også her, 
østershatte hører til. Den generelle opbygning af frugtlegemer kan her beskrives som 
nedenfor: 

Sporedannelsen sker i den del af frugtlegemet, der er benævnt hymenoforet. På 
overfladen af hymenoforet findes hymeniet [hy-mé-ni-et] - det sporedannende væv. 
Så jo større og mere foldet hymenoforet er, jo større bliver hymeniet - og jo flere 
sporer kan der dannes. 

Hymenoforet kan både være formet som rør, pigge, lameller, ribber eller det kan være 
helt anderledes som hos almindelig stinksvamp, Phallus impudicus, eller støvbolde. 

Lameller Rør Pigge

Hat 
Hymenofor

Knold

Mycelium

Stok

Stokring

Hatskæl
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Hos basidiesvampene frigøres sporerne vha. en smart mekanisme, hvor to dråber 
smelter sammen og frigør den energi, der skal til for at afskyde sporen. Da denne 
mekanisme ikke kan tåle vand, sidder hymenoforet ofte under en beskyttende hat, 
og frugtlegemets stok sørger for at løfte hymenoforet op i en vis højde, så sporerne 
nemmere kan gribes af vinden og ledes væk fra frugtlegemet. 

Som eksempler på denne type frugtlegemer kan nævnes sommer-rørhat, Boletus 
reticulatus, med rørformet hymenofor, markchampignon, Agaricus campestris, med 
lamelformet hymenofor, almindelig kantarel, Cantharellus cibarius, med ribber som 
hymenofor og almindelig pigsvamp, Hydnum repandum, med hymenofor formet som 
pigge.

Der er også mange af de trænedbrydende svampe, som har deres frugtlegemer 
højt oppe på træstammerne. Her kan frugtlegemet eksempelvis være hovformet 
med poreformet hymenofor på undersiden, som fx hos tøndersvampen, Fomes 
fomentarius. 

SVAMPEFORMER

Frugtlegemer kan da også se ud på mange forskellige måder. Nedenfor følger en 
oversigt over gode ord til at beskrive de mest udbredte former: 

Hos sæksvampene findes der også markante typer frugtlegemer: kleistotecier, 
peritecier og apotecier, men disse vil ikke blive gennemgået her, da de oftest er små 
og undseelige.

Når man skal identificere svampe i naturen, er det vigtigt at se på frugtlegemet, både 
hvad angår hymenoforets udformning og tilhæftning, hattens og stokkens farve og 
struktur samt andre kendetegn som fx stokring.

Pælerod

Rund

Ribber

Pæreformet

Hat med pukkel

Tragt

Hov

Konsol
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Svampenes levevis og roller i økosystemet

Svampe lever af organisk stof, men de har mange forskellige strategier for, hvordan 
de får adgang til de nødvendige næringsstoffer og kulhydrater. Nogle kan fx kun leve 
sammen med én specifik planteart, og nogle sporer kan kun spire, hvis de har været 
gennem tarmsystemet på ét bestemt dyr, mens andre - som østershattene - kan 
nedbryde forskellige substrater. Svampene stiller også forskellige krav til jordbund 
(leret, sandet, sur, basisk osv.) og klimatiske forhold som temperatur, fugtighed og 
vindforhold. 

Nedenfor følger en generel gennemgang af forskellige strategier, men husk at hver 
svampeart har tilpasset sig og fundet sin helt egen niche.

NEDBRYDERE

Sammen med andre mikroorganismer og dyr spiller svampe en kæmpe rolle i 
omsætningen af dødt organisk stof (visne blade, faldne grene, døde træer osv.) til 
næring, som planterne kan optage igen. 

Planter kan kun optage uorganiske næringsstoffer og dermed ikke næring, som er 
bundet i den organiske, ’levende’ form. Når svampe nedbryder og ’spiser’ organisk 
materiale, bliver der uorganiske næringsstoffer til overs som restprodukt, der ikke 
skal bruges af svampen selv, og disse bliver da tilgængelige for planterne. 

Nedbrydningskredsløbet

P
N    K
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Når en svamp lever af dødt organisk materiale, kaldes det, at den er saprotrof. 
Østershatten er fx en saprotrof svamp. I naturen lever den primært af at nedbryde 
dødt ved (træstof) fra bøg, men den kan også nedbryde meget andet - heriblandt 
halm, som i svampesækken og svampeboxen.

Det døde plantemateriale koloniseres først af svampearter, som er eksperter i at 
formere sig hurtigt, men som til gengæld kun kan optage lettilgængelig næring 
og kulhydrater. Herefter melder andre arter deres ankomst, og de nedbryder vha. 
forskellige enzymer cellulose og hemicellulose og får derved frigjort næring. Til sidst 
kommer arter på banen, som er specialiserede i at nedbryde meget komplekse 
stoffer - fx lignin. Cellulose, hemicellulose og lignin er alle strukturmateriale eller 
’træstof’, som afstiver og beskytter plantecellerne. 

I nedbrydningen af dødt organisk materiale konkurrerer svampene ikke kun med en 
masse andre svampearter, men også med forskellige bakterier. Derfor udskiller de 
forskellige typer antibiotika for at slå bakterierne ihjel - det er sådan, vi har opdaget 
penicillin! 

Nogle svampe er specialiserede i at nedbryde gødning, de kaldes koprofile 
svampe. Disse koprofile svampe elsker simpelthen lort, og deres sporer er tilpasset 
turen gennem tarmkanalen med skiftende pH og høje temperaturer. De fleste 
gødningssvampe er endda obligat koprofile, hvor deres sporer er afhængige af turen 
gennem tarmkanalen på et specifikt planteædende dyr for at spire. For at sikre at 
sporerne lander på det omgivende vegetation - og ikke i en klump gødning - afskydes 
de normalt midt på dagen, så der kan sigtes efter lyset. Som eksempel kan nævnes 
sæksvampen almindelig prikbæger, Ascobolus furfuraceus, og basidiesvampen 
lillebitte hjulhat, Parasola misera.

Hestelort/pære med 
koprofil svampevækst.
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EKTOMYKORRHIZA 

Udtales [æk-to-my-ko-ritz-sa], og det er lige så vildt, som det lyder!

Hvis svampe lever af levende organisk materiale, er de biotrofe. Det kan være i en 
form for symbiose, hvor svampen lever tæt sammen med en partner i lang tid. Hvis 
det er et gensidigt gavnligt forhold, siges det at være mutualistisk. 

Ektomykorrhiza er netop en fint eksempel på mutualistisk symbiose, hvor svamp og 
plante er gensidigt afhængige af hinanden. Svampen lægger sit mycelium rundt om 
plantens rødder med en tæt, omsluttende kappe om finrødderne, og hyfer som vokser 
ind mellem de yderste rodceller (kaldes det Hartigske Net). Det er i denne nære 
kontaktzone, at plante og svamp udveksler næringsstoffer. Planten deler sukkerstoffer 
med svampen, og svampen kan til gengæld give planten adgang til organisk bundne 
næringsstoffer vha. sine enzymer. Træer som gran, fyr, lærk, eg, birk, pil, poppel og 
bøg er afhængige af deres svampepartner, og svampene kan være mere eller mindre 
specialiserede mht. træart. Som eksempler på ektomykorrhiza-svampe kan nævnes 
høj fluesvamp, Amanita excelsa, ædelgran-mælkehat, Lactarius albocarneus, og karl 
johan/spiselig rørhat, Boletus edulis. 

Der findes også andre former for mykorrhiza (’svamperod’), som fx lyngmykorrhiza og 
arbuskulær mykorrhiza, men disse behandles ikke her. 

LAV

Lav er - ligesom ektomykorrhiza - en form for mutualistisk symbiose. Her er det 
svampe og alger, som lever i fin forening. Lav gror på hårde overflader som træer, 
sten mv. og kan være en indikator for, hvor ren luften er (jo renere luft, jo mere 
lav). Svampen er forskellige arter af sæksvampe, og algerne er forskellige arter af 
grønalger eller cyanobakterier (blågrønalger). 

Ektomykorrhiza - 
eksempel på mutualistisk 

symbiose.
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Lav og mos på træstamme, 
skaber flotte blågrønne farver. 

Nærbillede af lav. Ved nærmere 
eftersyn kan man finde mindst tre arter.
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PARASITTER 

Mange svampe lever som parasitter og stjæler let omsættelige kulhydrater uden at 
give noget igen til værten. Hvis der opstår sygdomslignende symptomer og gener, er 
svampen patogen [pa-to-gén], men det kan også sagtens være tilfældet, at svampens 
snylteri går ubemærket hen. Ofte skifter svampen vært i løbet af sin livscyklus - fx 
sortrust, Puccinia graminis, som skifter mellem vild berberis og græsser. I 1903 blev 
dyrkning af berberis således forbudt ved lov, da sortrust var skyld i store skader på 
hvede, rug og havre. Forbuddet er ophævet igen, men berberis er næsten udryddet. 

Nogle svampe er nekrotrofe og inficerer en levende vært, som de slår ihjel 
og nedbryder. Det kan både være planter og insekter, som angribes. Ofte er de 
insektpatogene svampe vigtige til at regulere bestande af insekter. Som eksempel 
kan nævnes arter af snyltekølle, fx myresnyltekølle, Cordyceps myrmecophila, 
som overtager myrens hjerne og styrer den hen til et sted, som er velegnet til 
sporespredning. 

Sortrust, 
Puccinia graminis
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Her ses ahorns rynkeplet, Rhytisma 
acerinum, der overvintrer som 

sklerotier på ahornblade.
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Her finder vi mere viden og inspiration

GODE BØGER 

• Peter Nielsen: Spiselige svampe - og lækre svamperetter. Koustrup & Co., 
Hillerød 2015.  
Guide om spiselige og giftige svampe samt lækre opskrifter med svampe. 

• Jens H. Petersen og Henning Knudsen: Politikens Svampebog. Politikens Forlag, 
København 2007.  
God til at identificere mange svampe i naturen. 

• Jens H. Petersen: I svampenes rige. Gyldendal, København 2013. 
Rigtigt flotte billeder!

HJEMMESIDER 

• www.emu.dk - søg på “svampe”

• www.skoven-i-skolen.dk - søg ligeledes på “svampe”

• www.svampeatlas.dk 

• www.mycokey.com

• www.havelyst.dk

SØG PÅ YOUTUBE

Der ligger mange videoer på YouTube, hvor man kan lære mere om svampe. Brug 
fx søgeord som “timelaps fungi”, “attack of the killer fungi”, “strawberry-rhizopus”, 
“exploding puffballs in the rain”, “spore rain”, “fungus canon slow motion”. 
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Lav er en indikator for hvor ren 
luften er. Jo renere luft, jo mere lav. 

Her ses et eksempel, på hvordan 
den pastelblå lav står i flot kontrast 

til den mørkebrune bark.
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Folderen er udviklet af

TAGTOMATS SVAMPEUNIVERS er udviklet 
af TagTomat med henblik på at inspirere 

lærere og pædagoger til at inddrage 
svampedyrkning i undervisningen eller den 
pædagogiske praksis, men den kan sagtens 

læses af alle, som synes at svampe og 
svampedyrkning er spændende. 

I folderen finder du forskellige vejledninger 
til svampedyrkning, inspiration til øvelser 
som kan bruges i undervisningen - eller 
laves med børnene hjemme i køkkenet - 

samt en masse baggrundsviden om svampe. 
Svampe er meget alsidige, og folderen 

er derfor ikke tænkt som en bog 
med uudtømmelig viden om svampe, 

svampedyrkning og undervisning. Det er 
derimod tanken, at med denne folder i 

hånden kan alle kaste sig ud i at arbejde 
med svampe i undervisningen eller den 

pædagogiske praksis uden at skulle 
bruge en masse tid på at opsøge viden og 
inspiration alle mulige forskellige steder. 

Velbekomme og velkommen i TagTomats og 
svampenes forunderlige verden! 
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