
Svampetur ved Grøndalen 

Vi går en tur i Rold Skov og ser på skoven, træerne, planterne og så også sko-
vens mange forskellige svampe. Turen ledes af Søren Risborg fra Naturskolen 
Rold Skov, som viser og fortæller om de mange svampe, og især om dem vi 
tager med hjem for at spise dem. Søren har stor erfaring i svampe og svampetu-
re, og især hvilke svampe der er gode spisesvampe. 

Den gamle skovfoged vil også deltage, så I slipper ikke for også at se og høre 
om skov, træer og naturudvikling i statens skov. 

Mr. Tang – også fra naturskolen – vil være vores kok til den efterfølgende 
svampesuppe – og det er han rigtig god til! 

Vigtige oplysninger 
Tid : Torsdag den 19. september 2019 kl. 17:00 - 20:00. 
Mødested : Grøndalen - ved skovbrynet, hvor Rebild Skovhusevej fortsætter 

ind i skoven.  
Pris : Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre. 
   Prisen inkluderer svampesuppe med brød og 1 øl/vand. 
Begrænset deltagertal. Derfor tilmelding til www.himmerlandsbilletten.dk eller 
pr. e-mail til info@rebildturist.dk - eller som sidste udvej på tlf. 4088 6833 
senest mandag den 16. september kl. 12:00. 

Praktiske oplysninger 
Turen er ikke egnet for gangbesværede.  
Medbring fornuftigt fodtøj og en kurv til at samle svampene i – gerne med flere 
mindre beholdere, så fundene kan adskilles.  
Gåturens længde: max 3,5 km. 

 Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret. 

Følg os på www.rebildturist.dk og www.facebook.com/rebildturist/ 
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Bålpladsen ved Grøndalen 
Stedet hedder Grødalen fordi der en gang lå et hus med det navn, 
hvor der i dag er P-plads. Ca. 100 meter fra P-pladsen har Natur-
styrelsen indrettet en åben plads, hvor der er bygget to grill’er, og 
der er to borde/bænkesæt, hvoraf den ene står i en lille overdæk-
ning.  
Der bliver tændt op i de to grill’er, så man kan riste sine brød til 
svampesuppen. Skulle der være en og anden, der har lyst til at 
riste en pølse, er det også en mulighed.  

Rebild Turistforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at give 

deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgodeser vi ved 

at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer som værter for 

deres gæster.  

Kan de spises? Sådan lyder spørgsmålet igen og igen på svam-
peture. Og spises kan de, mange af de vilde svampe - men be-
stemt ikke dem alle. 

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Svampeforeningen 
(Foreningen til Svampekundskabens Fremme) udgivet en lille 
tryksag med titlen: Kan de spises? 

I tryksagen er der angivet 5 råd om svampe: 
1. Spis kun svampe, du kender 100% 
2. Spis kun anerkendte spisesvampe 
3. Brug kun friske svampe til madlavning og nedkøl evt. madre-

ster straks 
4. Begynd altid med en lille portion af en ny spisesvamp, så kan 

eventuel overfølsomhed vise sig i mindre smertende omfang. 
5. Spis ikke rå vilde svampe, da mange vilde svampe kan give 

ubehag, hvis de spises rå. 

Naturnær skovdrift  
Urørt skov, bæredygtighed og biodiversitet er begreber der flore-
rer indenfor skov og natur. Statens skove, Naturstyrelsen, har for 
mange år siden taget  begreberne til sig, og har inkorporeret det i 
skovenes  driftsplaner. Det  vil sige at alle  statens skove drives i 
dag efter bæredygtighedsprincipper: Naturnær skovdrift. Sidege-
vinsten ved denne driftsform er samtidig en langt større biodiver-
sitet. 
I de seneste 25 år er der stadig  flere grupper, organisationer og 
enkeltpersoner, der meget højlydt fører mere eller mindre rabiate 
meninger om Naturstyrelsens drift af skov- og naturarealer. På 
svampeturen vil vi se flere eksempler på skovudviklingstyper i 
den naturnære skovdrift – det er jo skovdrift, og træer kan jo bli-
ve rigtig gamle, så tålmodighed er en af de vigtigste dyder i 
skovbruget -  det er uladsiggørlig at få urskov/urørt skov til næste 
år! – det tager måske 4-500 år! 


