
Dato 04/01/2022 Roskilde Universitet V2124809477 

 
1 

 

Abstract 

During the last two decades, an interesting juxtaposition has been developing. On the one 

hand, the Anthropocene with its ever more pressing environmental issues. On the other, the 

growing science of mycorestoration, remedying these manmade problems by collaborating 

with fungi. This paper explores how the practices of mycofiltration, mycoforestry and 

mycoremediation can help alleviate some of Denmarks environmental challenges and how 

Science 2.0 could play a part in this. To survive the next century, inter-species collaboration 

might prove crucial. 
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Indledning 

Svamperestaurering 

In marts 2008 holdt den amerikanske mykolog Paul Stamets en forelæsning for TED talk, 

under den provokerende titel Seks måder, svampe kan redde verden på. I foredraget forklarer 

Stamets hvordan svampe kan inddrages i rensning af forurenet jord, fremstilling af 

insekticider, forsvaret mod bioterrorisme, behandling af influenza, biologisk nedbrydelig 

emballage og fremstilling af ætanol. Videoen er blevet set online mere end tolv millioner 

gange. Mens Stamets er en af USA’s mest respekterede mykologer, arbejder han helt uden 

for akademiet, har ingen kandidatgrad, og finansierer det meste af sin egen forskning. 

Stamets har et helt eget syn på rollen af svampe i naturen, som ligger langt uden for den 

videnskabelige mainstream, og som efter eget udsagn er baseret på nærstudium og 

regelmæssig indtagelse af studieobjektet. Alligevel er endda nogle af Stamets' mere utrolige 

forestillinger baseret på et videnskabeligt grundlag (Stamets, 2008). 

I videoen vises et forsøg med oprensning af jord forurenet med diesel og andet 

petroleumsaffald. Jorden er opdelt i fire bunker: én kontrolbunke; én bunke behandlet med 

enzymer; én bunke med bakterier; og den sidste bunke er podet med sporer af østershætte. 

Efter fire uger lå tre af bunkerne dødt hen og stank af diesel og olie. Til gengæld var bunken 

der var podet med svampemycelium reduceret med en tredjedel, og dækket af et tykt tæppe 

af snehvide østershætte. Stamets beskriver at østershætte modnedes og sporede fra den 

fjerde til den niende uge, og derefter døde tilbage. Mens østerssvampene modnedes og 

sporede, tiltrak de insekter, som festede på de saftige frugtlegemer og lagde deres æg i dem. 

Snart tiltrak larverne fugle, som bragte frø og forvandlede bunken til en oase af liv.  

Én af svampenes opgaver i naturen er at nedbryde komplekse organiske molekyler. I 

overstående forsøg, producerede mycelium enzymer der brød kulstof-hydrogen-bindinger i 

olien og absorberede de nedbrudte molekyler. De samlede kulstof-hydrogen-bindinger i 

jorden viste et fald fra 20.000 ppm til mindre end 200 ppm i kun 8 uger. Efterfølgende analyse 

af svampene viste ingen påviselige petroleumsrester. Stamets kalder anvendelsen af svampe 

til at remediere miljøproblemer for svamperestaurering (Stamets, 2011).   
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Antropocænet og menneskeskabte miljøproblemer 

In 2000 brugte den hollandske meteorolog og atmosfærisk kemiker Paul Crutzen ordet 

Antropocæn, for at pointere at menneskets indflydelse på jordens geologi er blevet så 

væsentlig, at vi er indgået i en ny tidsalder. Vores nuværende geologiske tidsalder Holocæn 

begyndte for 11.700 siden med slutningen af den seneste istid, og varer indtil nutiden. 

Crutzen baserede sin udsagn på faktum at verdensbefolkningen er eksploderet fra nogle få 

millioner til flere milliarder siden begyndelsen af Holocæn. Jægere-samlersamfund har 

udviklet sig til et industrialiseret samfund. Fossile brændsler bliver brugt hurtigere end de 

genereres.  Atmosfæriske koncentrationer af NO, CO2 og CH4 er steget substantielt. Dette har 

ført til, at vores aktiviteter forårsager globale ændringer på atmosfære, geologi og 

økosystemer. I en artikel forfattet sammen med den amerikansk professor i biologi Eugene 

Stoermer, proponerer Crutzen at bruge ordet Antropocæn til en ny geologisk epoke hvor 

jordens atmosfære og geologi er påvirket af menneskelige aktiviteter. Desuden foreslås at 

fastsætte starten på Antropocæn i det sidste del af det 18. århundrede, fordi dér viser data 

fra glaciale iskerner vækst i de atmosfæriske koncentrationer af flere drivhusgasser, især CO2 

og CH4 (Crutzen & Stoermer, 2000). 

Udover global opvarmning, er der flere miljøproblemer som har en direkte sammenhæng 

med menneskelige aktiviteter og derfor bliver tilknyttet Antropocæn: skovrydning, 

overudnyttelse, erosion, havniveaustigning, forsuring af havene, tab af biodiversitet, 

masseudryddelse, overbefolkning, overforbrug, ressourceknaphed og forurening (Withgott 

& Laposata, 2014). 

Problemformulering 

Spændingsfeltet mellem udfordringerne antropocæne miljøproblemer stiller på den ene side, 

og mulige løsninger svamperestaurering byder på, på den anden side, gav anledning til 

følgende problemformulering: 

Hvordan kan svamperestaurering bidrage til remediering af menneskeskabte miljøproblemer i 

Danmark? 
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For at kunne svare på dette spørgsmål, vil jeg besvare de følgende arbejdsspørgsmål 

• Hvad er de danske antropocæne miljøproblemer? 

- Hvilke problemer er mest relevante at arbejde med? 

• På hvilke måder kan svamperestaurering implementeres? 

- Hvordan inddrages myceliums karakteristiske egenskaber i 

restaureringsmåden? 

• Hvordan kan svamperestaurering remediere menneskeskabte miljøproblemer? 

• Hvordan kan Science 2.0 bidrage til løsning af antropocæne miljøproblemer ved hjælp 

af svamperestaurering? 

Formål 

Der kan argumenteres for, at svamperiget udgør det mindst forståede og mest 

undervurderede rige på jorden: det anslås at bestå af 2.2 til 3.8 million arter, hvoraf kun 

148.000 er beskrevet, og som varierer fra gærceller til svampe der lyser i mørket. Forskning 

tyder på, at svampe kan være mægtige allierede i kampen mod de antropocæne 

miljøproblemer og dens følgevirkninger. Dette projekt undersøger hvordan 

svamperemediering kan inddrages i løsning af miljøproblemer. 

Semesterbinding 

Den primære dimension, projektet er forankret i, er Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

(STS). STS bygger på den humanvidenskabelige tradition og har fokus på relationer mellem 

teknologier, mennesker, kulturer og samfund. I dette projekt kommer denne fokus til udtryk 

i afsnit om Science 2.0. 

Dimensionen der suppleres med, er Design og Konstruktion (D&K), som forankret i en 

designvidenskabelig tradition og har fokus på udvikling og evaluering af systemer, processer 

og artefakter. I dette projekt kommer denne fokus til udtryk i design af svampefiltre samt 

evaluering af svampefiltreringsforsøg. 
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Afgrænsning: miljøproblemer danskere bekymrer sig mest om 

Menneskeskabte miljøproblemer er desværre ikke en mangelvare i Danmark. For at afgrænse 

undersøgelsen fokuseres der på miljøproblemerne der fylder mest hos danskere. Ud fra 

meningsmålinger foretaget af Norstat for Altinget og Jyllands-Posten, i august 2016 og 

oktober 2018, viste sig at de tre miljøproblemer, danskere bekymrer sig mest om, er 

klimaforandring, forurening af drikkevand og forurening af hav, fjorde og søer (Christensen, 

2016; Redder, 2018). 
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Teori 

Udvalgte miljøproblemer 

For at få en større forståelse for de forskellige miljøproblemer Danmark døjes med, 

indhentedes information på relevante myndighedernes hjemmesiderne og fra pjecer og 

rapporter publiceret af Skov- og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, og Danske Regioner. Da 

kilderne er offentlige myndigheder, forventes at informationen om miljøproblemerne er 

faglig og videnskabelig pålidelig. 

Klimaændring truer danske skove og deres diversitet 

Det forventes, at middeltemperaturen i Danmark vil stige med ca. 4 °C, og at nedbøren øges 

med ca. 10 % (Skov- og Naturstyrelsen 2005). Der forudses en ændring in nedbørsmønstret: 

flere skybrud, mere vinternedbør, mindre sommernedbør og en forøget risiko for tørke i 

vækstsæsonen. Derudover formodes en øget forekomst af ekstremt vejr og storme, som vil 

være kraftigere end vi oplever nu.  (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018). Klimaændringerne 

udgør også en risiko for diversiteten af skovene, som huser størsteparten af Danmarks 

landbaserede vilde arter, mange af dem sjældne og truede dyr, planter og svampe.  

Ændringerne i temperatur og nedbør vil kunne resultere i, at forholdet mellem forskellige 

træarter og tilknyttede skadedyr ændrer sig, og at nye sygdomme kan finde vej til Danmark 

(Skov- og Naturstyrelsen, 2005). Skove spiller en vigtig rolle i kulstofbalancen og den globale 

opvarmning. I skovene er oplagret betydelige mængder CO2 fra atmosfæren, der er omdannet 

til træ og anden biomasse. Lagringen af kulstof i danske skove har i perioden 1990 til 2016 

svaret til et årligt nettooptag på 1,4 mio. tons CO2 eller mellem 2 og 3 pct. af Danmarks 

samlede årlige CO2 -udledning (Skov- og Naturstyrelsen, 2005). Skov- og naturstyrelsen 

omlagde i 2002 sin skovdriftsmodel til en mere naturnær skovdrift. Naturnær skovdrift bygger 

på principperne om naturlig selvforyngelse, mange træarter i forskellige aldre inden for et 

mindre areal. Desuden anvendes der ikke dræning og jordbearbejdning i naturnære skove. 

Der forventes at disse arts- og strukturvarierede skove, vil være mere stabile og robuste over 

for klimaændringer. Udover driftsomlægning, bliver der rejst flere skove, med hensigt til 

sikring af grundvandet, forøgelse af naturindholdet og optagelse af CO2 (Skov- og 

Naturstyrelsen, 2005). 
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Kvælstof og fosfor forurener det danske hav, fjorde, åer og søer 

Hovedparten af kvælstof i det danske overfladevand stammer fra udvaskning fra 

landbrugsarealer. To tredjedel af Danmarks landareal bliver brugt til dyrkning af intensivt 

landbrug. Husdyrgødning som landmanden spreder ud på marken, opløses let i vandet og 

kvælstof bliver med regnvandet ført ud i vandløbene. Derudover udledes kvælstof fra 

renseanlæg, industrier, dambrug og spredt bebyggelse. En øget koncentration af kvælstof i 

vandløbene har relativt lille betydning for miljøet, men forhøjede koncentrationer af 

ammoniak er toksisk for smådyr og fisk, ligesom øgning af koncentrationer af ammonium-N 

kan udelukke tilstedeværelsen af visse vandplanter. Derudover transporterer vandløbene 

kvælstof til søer og havet, hvor det forårsager opblomstring af alger om foråret og tidligt på 

sommeren, som kan medføre iltsvind i sensommeren og det tidlige efterår, når en stor del af 

algerne nedbrydes. Reduktion af tilførslen af kvælstof til vandmiljøet er et af de vigtigste 

redskaber til at nå målene i vandområdeplanerne (Thodsen et al., 2021). 

Den vigtigste kilde til fosfor i vandløbene er tabet fra det åbne land og de spredt beliggende 

ejendomme uden rensning af spildevand. Koncentrationen af opløst fosfor (PO4
-) kan spille 

en rolle for visse plantearter og i visse vandløb og herigennem påvirke den generelle 

økologiske tilstand negativt. Ligesom kvælstof transporteres fosfor via vandløb til søer og 

fjorde hvor det kan føre til forøgede mængder af alger. Derfor har vandmiljøplanerne haft 

som et mål at reducere tilførslen af fosfor til vandmiljøet (Thodsen et al., 2021). 

Jordforurening udgør en risiko for drikkevandet 

Danmark tæller i dag 36.430 forurenede og muligt forurenede grunde, og der findes løbende 

nye. En grund kaldes for forurenet hvis den udgør en reel trussel for miljøet eller 

folkesundheden. De stoffer der bliver fundet mest frekvent, er olie og benzin fra 

servicestationer og autoværksteder, tungmetaller fra fyld- og lossepladser og klorerede 

opløsningsmidler fra renserier. Fordi vores viden omkring miljø- og sundhedsskadelige stoffer 

stadig udvikler sig, sker det jævnlig at stoffer som før ikke blev anset som problematiske, nu 

bliver kendetegnet som skadeligt. Da det største del af Denmark har bløde og porøse jordlag, 

hvor nedbøren kan sive ned til de såkaldte grundvandsmagasiner, er betingelserne for 

dannelse af grundvand i Danmark optimale. Desværre gør det også at forurening nemt siver 

ned i grundvandet (Olsen et al., 2018). 
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Svamperestaurering 

defineres som anvendelse af svampe til at forebygge, reducere, reparere, restaurere og 

afhjælpe negative virkninger af kemisk biologisk forurenende stoffer. Svamperestaurering 

kan bruges til at genoprette og reparere ødelagte habitater, uanset om de er beskadiget af 

menneskelig aktivitet eller naturkatastrofer. Indenfor svamperestaurering specificerer 

Stamets fire forskellige måder, svamperestaurering kan implementeres: svampefiltrering, 

svampeskovdrift, svampesanering og svampepesticider (Stamets 2008, 2012). Da problemer 

med skadedyr ikke direkte udgør en af de selekterede problemer, nøjes med en kort 

definition, men undlades en større afhandling. 

Empirien i dette afsnit er hentet i populærvidenskabelige- og fagbøger, og en kandidattesis. 

Derudover bruges videnskabelige artikler til at demonstrere teknikkerne og give dem faglig 

holdbarhed. 

Svampefiltrering  

fanger og neutraliserer kemiske og biologiske forurening i vand ved hjælp af mycelium, 

således at sårbare habitater nedstrøms ikke bliver kontamineret. 

Svampe formerer sig gennem mikroskopiske sporer, som kun kan ses som støv når der er 

samlet rigelige mængder. Når fugt, temperatur og næringsstoffer er tilpas til stede, spirer 

sporer til 10μm tynde celletråde kaldet hyfer. Svampe får ikke deres energi gennem 

fotosyntese, men absorberer næringsstoffer gennem deres væv, for det meste i form af 

mineraler, små sukkerarter, aminosyrer og peptider. For at nå disse næringsstoffer må hyfer 

kolonisere deres omgivelser. Mycelium frigiver mange forskellige syrer og enzymer der 

fordøjer stofferne eksternt, dvs. udenfor myceliets celler. Derefter absorberes 

næringsstofferne selektivt, direkte gennem cellevæggene ind i mycelienetværket 

Efterhånden som hver hyfe vokser og forgrener sig, danner den forbindelser med andre hyfer 

fra kompatible sporer for at skabe gitterlignende struktur kaldet en myceliemåtte (Stamets, 

2011). På den måde danner svampemycelium en filtreringsmembran som kan filtrere 

mikroorganismer, forurenende stoffer og silt ud af vand. Habitater som er koloniseret af 

mycelium, reducerer nedstrøms partikelforurening, bremser eller stopper erosion, filtrerer 

bakterier og protozoer og modulerer vandstrømmen gennem jorden (Stamets 2012). 
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Svampeskovdrift 

er regenerering af skovsamfund ved hjælp af svampe som indgår i en gavnlige kooperation 

med træerne. Svampe har forskellige funktioner i skoven, som er til nytte for træerne. Den 

vigtigste er nedbrydelse af løv- og stormfald, så de fastlåste næringsstoffer igen kommer til 

rådighed for skovens plante og træer. Næsten lig så væsentlig er rollen som svampene spiller 

i transporten af næringsstoffer til træerne og optagelse af næringsstofferne af trærødderne 

(Stamets 2011). For at forstå hvilke karakteristiske egenskaber af mycelium inddrages i 

svampeskovdrift, er det fornuftigt at se nærmere på svampenes spisevaner. Pa disse 

baggrunde kan svampe inddeles i fire overordnede kategorier: saprofytter, 

mykorrhizasvampe, parasitter og endofyte svampe. Da parasitære og endofyte svampe ikke 

bruges målrettet i svampeskovdrift (endnu), behandles disse ikke dybdegående. 

Svampe som nedbrydere 

Saprofyte svampe er planetens nedbryderne. Deres mycelium udskiller enzymer og syrer, 

som nedbryder store molekyler af døde planter, insekter og dyr til mere simple molekyler. På 

den måde frigøres bland andet kulstof, brint, nitrogen, fosfor og andre mineraler fra døde 

planter og dyr. Disse kan svampen enten selv samle til byggesten, eller de bliver til 

næringsstoffer for levende planter, insekter og andre organismer som deler deres habitat. 

Saprofytiske svampe opdeles i tre undergrupper, afhængig af deres plads i 

næringsstofkredsløbet: primære, sekundære og tertiære nedbrydere. Nogle arter indgår i to 

undergrupper da deres spisevaner overlapper. De forskellige saprofytter kan alle eksistere på 

samme sted, ved siden af hinanden. Primære og sekundære nedbrydere er lettest at dyrke 

under laboratorieforhold. 

Primære nedbrydere er hurtigt voksende pionerarter. Deres mycelium udvider sig hurtigt 

igennem myceliumtråde, der binder sig til plantevæv og nedbryder det. Eksempler er 

østershat (Pleurotus ostreatus) og shiitake (Lentinula edodes).  

Sekundære nedbrydere ernærer sig med det delvist nedbrudt plante- og dyremateriale, 

der er tilbage efter de primære nedbrydere er færdig med materialet. Sekundære 

nedbrydere arbejder typisk sammen med andre bakterier og svampe i jord, skovbunden 

eller kompostbunker. Komposteringen er en exoterm proces som frigør varme mens 
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materialet nedbryder. Når mikroorganismerne i kompostprocessen afslutter deres 

livscyklus falder temperaturen, hvilket igangsætter en ny bølge af sekundære nedbrydere. 

Da disse svampe har udviklet sig i direkt kontakt med mikrobielt rig jord, har de et godt 

udviklet modstandssystem er de godt rustet til at håndtere komplekse mikroorganismer. 

Eksempler er champignon (Agaricus bisporus) og blækhætter (coprinaceae).  

Tertiære nedbrydere  er  aktive i slutningen af nedbrydningsprocessen. Disse svampe 

trives i levesteder skabt af primære og sekundære nedbrydere, og har brug for 

højkomplekse mikrobielle miljøer. Skillelinjen mellem sekundære og tertiære nedbrydere 

er svært at fastslå, da begge undergrupper er jordbeboere. Eksempler er arterne Conocybe, 

Agrocybe, Mycena, Pluteus og Agaricus. 

Svampe som transportører og distributører 

Mykorrhizasvampe lever i symbiotiske sammenhænge med træer og planter. Svampene 

koloniserer værtsplantens rødder, enten som ectomykorrhizale svampe hvor hyferne former 

en hinde der dækker planterødderne, eller som endomykorrhizale svampe hvor hyferne 

trænger ind i planterødderne. Planterne fremstiller organiske molekyler som sukkerarter ved 

fotosyntese og leverer dem til svampene, svampene forsyner planten med vand og mineraler 

de har optaget fra jorden. Mycorrhizal mycelium kan transportere næringsstoffer til træer af 

forskellige arter. En svampeart kan forbinde mange hektar af en skov i et sammenhængende 

netværk af celler og styre kulstof- og næringsstof budgettering og multidirektional allokering 

af næringsstoffer. Skovenes vitalitet er direkte afhængig af tilstedeværelsen, diversitet og 

mængden af mycelium (Simard et al., 1997). På den måde beskytter mykorrhizal mycelium 

skovenes overordnede sundhed. Eksempler: arterne matsutake, boletus, kantareller. På 

grund af de komplekse gensidige afhængighedsrelationer mellem mykorrhizasvampe, træet 

og andre organismer, er svampene svære at dyrke. Efter etablering kan det tage år til at danne 

svampe. Nuancer i klima, jordbunds kemi, og fremherskende mikroflora kan begrænse succes 

i naturlige omgivelser. Indfødte arter har bedre chancer for at overleve konkurrence fra 

allerede etablerede arter (Stamets 2011). 
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Parasitære svampe er til fare for værtens sundhed, men skaber ernæring for andre 

organismer. De fleste parasitiske svampe er mikrosvampe og fremtræder i middelaldrende 

skove, hvor de er symptomatisk for et ubalanceret system; fx. som følge af syreregn, 

grundvandsforurening eller insektskader. Parasitære svampe igangsætter revitalisering af 

habitater der er for stressede til at overleve, for eksempel ved at øge jorddybden, at selektere 

de stærkeste planter for overlevelse og ved at bryde monokulturer. Eksempel er spiselig 

honningsvamp (Amillaria mellea, - ostoyae). Mange saprofyte svampe er svagt parasitære 

(fakultative parasitter) og slår til når værtstræet er svækket eller døende af f.eks. miljøstress 

eller en invasion af parasitter. Efter værten er død, lever de videre som saprofytter. Eksempel: 

Østershat (Pleurotus ostreatus), Reishi (Ganoderma lucidum) (Stamets 2011). 

Endofyter er ikke-mykorrhizale svampe, der samarbejder med mange planter, fra græs til 

træer. Deres mycelium trænger sig mellem cellevæggene, men trænger ikke ind i cellerne og 

forbedrer plantens evne til at optage næringsstoffer og deres vækst, mens de afværger 

parasitter, infektioner og angreb fra insekter, andre svampe og planteædere. Mykologer 

mener i stigende grad, at endofyte svampe kan have udviklet sig sammen med deres 

værtsplanter (Stamets, 2011).  

Svampesanering  

bruger  saprofyte svampe til at fjerne eller nedbryde toksiner i miljøet, ofte in-situ. Saprofytter 

er eksperter i at adskille komplekse molekyler til simplere, og mindre farlige kemikalier. 

Brunmuldsvampes enzymer nedbryder hvidt, pulpagtige cellulose og efterlader brunligt 

lignin. Hvidmuldsvampe producerer enzymer der nedbryder den brune fiber i træ, og 

efterlader cellulosen stort set intakt, derved får træet et hvidt udseende. Mange af de 

bindinger, der findes i olieprodukter, ligner de bindinger vi finder i planter. 

Hvidmuldsvampens enzymer er derfor velegnede til at nedbryde et bredt spektrum af 

holdbare giftige kemikalier, herunder diesel, olie og mange herbicider og pesticider (Stamets 

2011). 

Udover at nedbryde petroleumskulbrinter bruges svampesanering også til at hyper-

akkumulere tungmetaller såsom bly, uran og kviksølv i svampenes frugtlegemer, hvorefter de 

nemt kan fjernes (Stamets 2012). 
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Science 2.0  

er en ny tilgang til videnskab, som bruger informationsdeling og kollaboration, muliggjort af 

netværksteknologier. Tilgangen understreger fordelene ved øget samarbejde mellem 

forskere, åbenhed og deling med hensyn til artikler og forskningsidéer og delløsninger og 

bruger samarbejdsværktøjer som wikier, blogs og videotidsskrifter til at dele resultater, rå 

data og nye teorier online. 

 

Nuværende model Ny model 

Forskning udført privat; derefter sendt ind 

til tidsskrifter; derefter peer-review af 

gatekeepere i store tidsskrifter; 

offentliggjort 

Forskningsdata delt under 

opdagelsesstadier; ideer delt; videnskabere 

samarbejder; derefter formidles resultater 

online 

Videnskabelig litteratur bag paywalls online Videnskabelige opdagelser gratis online 

Kreditering fastsat af journalnavn eller 

tidsskriftspåvirkningsfaktor. 

Kreditering fastslået ved antal citater, antal 

visninger eller downloads. 

Data er private indtil offentliggørelse Data deles før offentliggørelse 

Publikationer er generelt beskyttet af 

ophavsret 

Mange forskellige licenser mulige: 

ophavsret, offentligt domæne, Creative 

Commons 3.0 osv. 

Udgivere samler penge ind ved at opkræve 

betaling for adgang til indhold 

Udgivere søger alternative 

finansieringsmodeller 

Tidsskriftsartikelresuméer tilgængelige 

online efter offentliggørelse 

Del metoder, data, resultater via blogs, 

sociale netværkssider, wikier, 

computernetværk, internet, 

videotidsskrifter 
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Metode  

Fremstilling af svampefilter 

Materiale  

• 15 Plastbakker, 500 ml 

• Micropore-tape 

• Vækstmedie: bøgepiller af sammenpresset savsmuld, 1600 g 

• Polypropylene plasticpose til svampedyrkning, som kan tåle høj varme (fx 121°C i 

trykkoger) fx. fra https://saco2.com 

• Trykkoger 

• Stor gryde 

• Mycelium fx fra https://beyondcoffeeshop.dk 

- østershat Pleurotus ostreatus 

- kejsershat Pleurotus eryngii 

- shiitake Lentinula edodes 

- pindsvinepigsvamp Hericium erinaceus 

• 5 Skeer 

• Permanent markertusch 

 

Forberedelse af bakker 

Med en bore eller saks laves ét hul med diameter på 6 mm i bunden af containeren og ét i 

låget. Hullerne dækkes af med et lille stykke micropore-tape på ydersiden af bakken og låget. 

Pasteurisering af vækstmediet 

1600 g træpillerne kommes i plasticposen, derefter hældes 2,6 liter vand ned i posen. Der 

ventes en halv time, så pillerne kan svulme op og blive til vådt savsmuld. Posen foldes, således 

at den holder sig så lukket som muligt.  

Der kommes en falsk bund i trykkogeren – vand hældes i, og posen med vådt savsmuld 

placeres ovenpå. Posen pakkes således at der ikke er risiko for at den kan blokere for ventilen 

i trykkogeren - læg fx en tallerken ovenpå den. Trykkogeren sættes på blusset og lad den er 

kommet op i tryk. Efter 1,5 time under tryk, lades trykkogeren køle helt ned uden at tage låget 

af, gerne hen over natten.  

  



Dato 04/01/2022 Roskilde Universitet V2124809477 

 
16 

Fremstilling af svampefilter 

Nyvasket tøj tages på, arbejdsområdet rengøres med sprit, hænderne vaskes, handsker og 

mundbind tages på.  

Vand bringes i kog i en stor gryde. Plastbakker skylles i det kogende vand og tørres med 

bunden opad på et rent viskestykke. Skeerne skylles i det kogende vand og tørres på et rent 

viskestykke. 

Posen med pasteuriseret vækstmedie (savsmuld) tages ud af trykkogeren. Brug en skoldet ske 

til at fylde 12 plastbakker med 100 g vækstmedie. 

For hvert art mycelium: en ny, ren ske bruges til at fylde 20g mycelium i en plastbakke. Det 

gentages to gange, så der fremstilles i total tre plastbakker med vækstmedie-mycelium-mix. 

Låg kommes på og bakken rystes, så mycelium og vækstmedie blandes grundigt. 

Myceliefilter placeres på stuetemperatur i tre uger og kontrolleres regelmæssigt for uønsket 

bakterie- eller svampevækst. I så fald kasseres svampefilter med det samme.  
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Svampefiltreringsforsøg 

Fremstilling kontrolfilter 

200mg træpiller kommes i en skål og overhældes med 325ml vand. Der ventes en halv time, 

så pillerne kan svulme op og blive til vådt savsmuld. Tre plastbakker fyldes med 100 mg 

savsmuld hvert. 

Basisværdier 

Det ikke filtrerede vand testes for at få basisværdierne på NO2
-, NH3/NH4

+ og PO4. Værdierne 

noteres i tabellen. 

Svampefiltrering 

Filtre placeres op/i containere således at det filtrerede vand opfanges. 

200 ml forurenet vand hældes i filter I til og med V og filtreres igennem. 

Det filtrerede vand testes for NO2
-, NH3/NH4

+ og PO4 og værdierne noteres i tabellen. 

filter  NO2
- NH3/NH4

+ PO4 

 Ikke filtreret - Basisværdier     

I 

Filtreret kontrol 

savsmuld 

   

II 

Filtreret 

østershat Pleurotus ostreatus 

   

III 

Filtreret 

kejsershat Pleurotus eryngii 

   

IV 

Filtreret 

shiitake Lentinula edodes 

   

V 

Filtreret 

pindsvinepigsvamp Hericium erinaceus 
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Testprotokol NO2- 

Test måler nitritværdier fra <0,3 til 3,3 mg/l 

1. Skyl kuvetten med det vand, der skal testes. 

2. Fyld kuvetten op til 5 ml mærket med det vand, der skal testes. 

3. Hold flasken med testreagens 1 vendt på hovedet over kuvetten, og held 7 dråber i. 

4. Luk kuvetten, og ryst den let. 

5. Lad kuvetten stå i 10 sekunder. 

6. Åbn kuvetten, hold flasken med testreagens 2 vendt på hovedet over kuvetten, og 

hæld 7 dråber i. 

7. Luk kuvetten, og ryst den let. 

8. Det tager 2 minutter, inden der dannes farve. 

9. Ryst kuvetten let. 

10. Hold kuvetten i en fingerbredtes afstand (ca. 1 cm) foran det hvide felt på farvekortet. 

Sammenlign farven af testopløsningen mad farvekortet, og aflæs værdien for den 

farve, der ligner testopløsningens farve mest.  

11. Efter hver test skal kuvetten skylles grundigt med van fra hanen. 

 

Testprotokol NH3/NH4
+ 

Testen måler værdier for total ammoniak fra til 5 mg/l 

1. Skyl kuvetten med det vand, der skal testes. 

2. Fyld kuvetten op til 5 ml mærket med det vand, der skal testes. 

3. Hold flasken med testreagens 1 vendt på hovedet over kuvetten, og held 14 dråber i 

4. Luk kuvetten, og ryst den let. 

5. Åbn kuvetten, hold flasken med testreagens 2 vendt på hovedet over kuvetten, og 

hæld 7 dråber i. 

6. Luk kuvetten, og ryst den let. 

7. Prik hul på flaske med testreagens 3 med proppens modsatte ende. Hold flasken med 

testreagens 3 vendt på hovedet over kuvetten, og held 7 dråber i. 

8. Luk kuvetten og ryst den let. 

9. Det tager 20 minutter, inden der dannes farve. 

10. Ryst kuvetten let. 

11. Hold kuvetten i en fingerbredtes afstand (ca. 1 cm) foran det hvide felt på farvekortet. 

Sammenlign farven af testopløsningen mad farvekortet, og aflæs værdien for den 

farve, der ligner testopløsningens farve mest.  

12. Efter hver test skal kuvetten skylles grundigt med van fra hanen. 
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Testprotokol PO4 

Test måler fosfatværdier fra 0 til 10 mg/l 

1. Skyl kuvetten med det vand, der skal testes. 

2. Fyld kuvetten op til 5 ml mærket med det vand, der skal testes. 

3. Hold flasken med reagensvæsken vendt på hovedet over kuvetten, og held 5 dråber i. 

4. Luk kuvetten, og ryst den let. 

5. Åbn kuvetten, og kom 1 strøget skefuld af pulveret i kuvetten. 

6. Luk kuvetten, og ryst den let. 

7. Det tager 10 minutter, inden der dannes farve. Ryst kuvetten let gentagne gange 

imens for at sikre, at pulveret opløses helt. 

8. Hold kuvetten i en fingerbredtes afstand (ca. 1 cm) foran det hvide felt på farvekortet. 

Sammenlign farven af testopløsningen mad farvekortet, og aflæs værdien for den 

farve, der ligner testopløsningens farve mest.  

9. Efter hver test skal kuvetten skylles grundigt med van fra hanen. 

 

Empiri 
  

filter  NO2
- NH3/NH4

+ PO4 

 Ikke filtreret - Basisværdier  <0,3mg/l 0,25mg/l 0mg/l 

I 
Filtreret kontrol 
savsmuld 

   

II 
Filtreret 
østershat Pleurotus ostreatus 

x x x 

III 
Filtreret 
kejsershat Pleurotus eryngii 

   

IV 
Filtreret 
shiitake Lentinula edodes 

   

V 
Filtreret 
pindsvinepigsvamp Hericium erinaceus 
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Fejlkilde 

Vækstmediet i svampefilter II, som var inokuleret med østershat, var blevet så meget mindre, 

at det havde løsnet sig i siderne, og derfor ikke var tæt. Vandet løb igennem ved siden af 

filteret og det ville ikke give mening at teste det. 

Svampefilter III, IV og V var gennemvokset i sådan en grad, at de var blevet vandafvisende. 

Efter 6 timer uden gennemløb, lavedes nogle punkteringer i overfladen af filtret, 20 times 

senere skulle indrømmes at det desværre ikke havde hjulpet.  

Til en næste iteration overvejes enten en kortere gennemvæksttid, af to uger eller et mere 

groft struktureret vækstmedie, som hamp eller strå.  
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Diskussion 

Svampefiltrering af vand forurenet med kvælstof og fosfor 

Svampefiltre bliver brugt til at filtrere mange forskellige medier, fra malariaparasitten 

plasmodium falciparum til Escherichia coli. Rent teoretisk burde det være muligt at 

bygge/dyrke en svampefilter der er i stand til at filtrere kvælstof og fosfor. Filterstrukturen af 

hyfer i myceliet ville i dette tilfalde danne det mekaniske ramme til filtrering. I forhold til den 

kemiske binding af nitrogen forventes ingen problemer. Svampe deler de fleste veje for 

metabolisme af aminosyre og biosyntese af protein med andre eukaryoter, herunder dyr. I 

modsætning til dyr kræver svampe ikke aminosyrer fra deres miljø for at syntetisere protein, 

men kan assimilere uorganiske forbindelser, der er bredt tilgængelige i jorden eller vandet. 

Evnen til at lave deres egne aminosyrer ved hjælp af jordnitrat og ammoniak, forudsat at der 

er en kulstofkilde til rådighed, muliggør saprotrofe svampe at omdanne dødt træ og andre 

nitrogenfattige, kulhydratrige planterester til protein(Boddy, Watkinson, and Money 2016). 

Hvis man brugt et vækstmedie på basis af træ, og parrede det med de rigtige saprofyte svamp, 

burde optagelsen af nitrogen være en selvfølge. I forhold af optagelse af fosfor, er det en 

komponent af nukleinsyrer og cellemembraner og central for energimetabolisme. Derfor er 

fosfor konstant påkrævet for svampevækst. Og fordi dets tilgængelighed og kemiske form i 

miljøet ikke altid er stabilt tilgængeligt, plejer svampesystemer at være meget effektiv i 

fosforopsamling(Boddy et al. 2016). Selvom det teoretiske udgangspunkt er lovende, er det 

kun første skridt på en lang vej. For virkelig at kunne etablere virkende filtre, er der flere 

faktorer i spillet: kilden af forurening, gennemstrømhastighed af vandet, muligheder for 

installering i landskabet, m.fl. Da fosfor plejer at stamme fra punktforurening (boliger der ikke 

er tilsluttet kloakering) er det forholdsvis nemt at remediere. Fladeforureningen medkvælstof 

som stammer fra landbrug er en større udfordring. Man kunne forestille sig, at de kunne 

inkorporeres i vådområder som en del af åer og vandløb, men det kræver dyberegående 

forskning.  
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Svampeskovdrift sikrer danske skove og deres diversitet 

Naturnær skovdrift byder på mange gode forhold for svampe, som er med til at klimasikre de 

danske skove. Ved at altid lade nogle træer stå når skoven ryddes, sikres at noget af myceliet 

overlever og kan kolonisere nye træer når de plantes. Ved at lade stormfald ligge, sikrer man 

næringsstoffer for svampene, og, på længere sigt, også træerne. Det nedbrudte træ vil 

understøtte et netværk af mykorrhyzaswampe som forstørrer træernes rodnet, og på den 

måde sørge for ekstra næring til træerne, og ekstra vand i tørkeperioder. Derudover er det 

med til at bygge en dybere jord, som kan lagre mere CO2.  

Mén, det kan diskuteres om skovene ikke ville gavne af et lidt udvidet perspektiv og proaktiv 

indstilling. Handlingsplan for naturnær skovdrift fokuserer næsten udelukkende på 

management af træerne i skoven, mens svampelivet bliver taget for givet. Mere fokus på 

svampene, vil også gavne træerne. Tiltag som kunne overvejes er for eksempel at inokulere 

trærødderne af unge træer med mykhorrizasvampe når der rejses en ny skov, så træerne får 

en god start.  

Svampesanering af jordforurening 

Sanering af forurenede grunde er en af de meget lovende tiltag indenfor svamperestaurering, 

især fordi saneringen kan foregå i situ hvorved dyr transport af forurenet jord undgås. 

Svampemycelium, især fra hvidmuldsvampe, producerer enzymer som er i stand til at 

nedbryde de komplekse kulstof-hydrogen-bindinger i olie og benzin, indenfor meget kort tid.  

Tungmetaller som kadmium, kviksølv, arsen, bly og cæsium kan hyper-akkumuleres i 

frugtlegemer af visse arter, i nogle tilfælde hundrede til tusinde gange den koncentration som 

findes i omgivelserne. Ved at høste frugtlegemer og bortskaffe dem på en forsvarlig måde kan 

forurenede grunde over til saneres. Her er det sag at koble den rigtige svamp til det 

forurenende stof (Stamets 2011).  
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Science 2.0  

Læring foregår ikke længere kun på skoler og universiteter. Hvis man har en computer med 

tilgang til internet, kan man lære. Svamperestaurering er et forholdsvis nyt felt indenfor 

miljøvidenskab, som også kender mange passionerede amatører udenfor det akademiske 

miljø. Meget af (især det praktiske) viden til dette semesterprojekt indhentedes på nettet. 

Online tutorials på Youtube instruerede hvordan svampene kunne dyrkes. Venlige nørds i 

Facebookgrupper delte deres fagviden, og personalet fra RUC’s FabLab stod klar til at hjælpe 

hvor nødvendigt. At være videnskaber, at skabe viden er ikke længere et privat anliggende. 

Antropocæn byder på nogle wicked problems, vi kun kan løse hurtigt nok, når vi arbejder 

sammen, med hver sin egen ekspertise. 

Konklusion 

Vores tid byder på problemer der er for stor, og for kompleks til, at kunne blive løst af en 

enkel person. Og det er der hellere ikke tid til. Hvis vi vil finde gode løsninger hurtigt, er 

kollaboration, hvor hver enkelte bidrager med sin egen specifikke viden, uvurderlig. Arbejde 

med svampe og svamperestaurering er lavt praktisk, kapitalekstensiv og kræver ikke det store 

udstyr. Digitale platforme faciliterer udveksling af erfaring og ideer, således at alle der víl, kán 

bidrage til løsning af miljøproblemer. Svamperemediering, svampefiltrering og 

svampeskovdrift kan endda inddrages i græsrodsbevægelser. Ved at ’empowere’ mennesker 

med færdigheder, viden om svampe og nysgerrighed, og få dem til at blive del af løsningen 

kan svamperestaurering bidrage til remediering af menneskeskabte miljøproblemer i 

Danmark. 
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