
Klassifikation af svampe
Lærermateriale 1



Svampe i skoven

Almindelig guldgaffel



Krystal-støvbold



Almindelig Stinksvamp



Meldug Ahorn rynkeplet



Troldsmør



Grenet stødsvamp



Rød fluesvamp



Almindelig kantarel



Karl Johan



Judasøre



Grønskive, kuljordbær og bævretand på dødt træ



Nåle-bruskhat

Nåle-bruskhat er nøjsom. 
Den vokser på én nål i 
skovbunden



Slank snyltekølle og Vortet hjortetrøffel



Lærermateriale 2



Fotos af svampe fra fire store svampe-familier

Fluesvampe

Rørhatte

Mælkehatte

Skørhatte



Rød fluesvamp

Fluesvampe 
Ofte med skæl
Altid med ring og knold
Tætte lyse lameller



Fluesvampe
Knold, ring på stok, tætte lameller og ofte skæl på hatten

Kugleknoldet fluesvamp
Skæl på hatten og dufter af kartoffel ved lamellerne og når knolden 
skæres over.

Rødmende 
fluesvamp
Med skål og rødmende når den 
skæres over. Se også riller på ring.



Fluesvampe
Med knold, ring på stok, tætte lameller og ofte skæl på hatten

Grøn fluesvamp
Uden skæl, grønlig har, hvide lameller, ring og knold. Dødelig giftig.

Snehvid fluesvamp
Uden skæl på hat, snehvide lameller, ring og knold. Dødelig giftig.



Rørhatte
Altid med rør på undersiden af hatten. En del arter blåner, de er 
ofte kødfulde.Karl Johan. God spisesvamp.

Indigo-rørhat. God spisesvamp.



Brunstokket rørhat, 

Brun hat og stok og gulgrønne rør. Blåner.
Meget almindelig og god spisesvamp.

Galderørhat
Læg mærke til det sorte net på stokken og 
lyserøde rør. Den er ikke giftig, men smager 
frygteligt.



Lærke-slimrørhat Brun skælrørhat
Vokser under lærk Vokser under birk



Mælkehatte

Ege-mælkehat (vokser under eg) Dråbeplettet mælkehat



Manddræber mælkehat

Dunet mælkehat

Rødbrun mælkehat



Skørhatte

Stor giftskørhat Okkergul skørhat 



Prægtig skørhat

Til højre: Sværtende skørhat, som 
bliver sort i løbet af efteråret



Lærermateriale 3



Myselium under barken på et træ



Violet ametysthat



Stor 
løghat
Mørk stilk der lugter af 
hvidløg, spiselig.



Krystal-støvbold



Almindelig 
stinksvamp



Knippe-
svovlhat
Nedbrydersvamp, der lever på 
stubbe.
Grøngule lameller.



Tøndersvamp (Fyrsvamp)



Porcelænshat
Nedbrydersvamp, der lever på døde grene



Nåle-bruskhat

Nåle-bruskhat er nøjsom. 
Den vokser på én nål i 
skovbunden.



Almindelig netbladhat



Almindelig 
orangekantarel
Forveksles med Alm. kantarel. Læg 
mærke til de tætte orange lameller. 
Smagløs, men ikke giftig.



Purpur væbnerhat



Ægte stenmorkel (dødelig giftig)


