
(nøgle C)

(nøgle A)

(nøgle B)

lameller
savtakkede
savbladhat

lameller
±orange

orangekantarel

lameller kan let
løsnes fra hatten
tragtridderhat

anderledes
tragthat 

(nøgle G)

(nøgle F)

(nøgle D)

(nøgle E)

BESTEMMELSESKORT TIL  VIGTIGE SLÆGTER AF BLADHATTE (LAMELSVAMPE)
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Start
fluesvamp

savbladhat

østershat
lameller hvide,
hat hvid, grå til

creme

epaulethat
lamellerlædergule

olivengrønne til
gulbrune

netbladhat
lameller brune,

hat ±brun

lameller kløvet på
langs, sporestøv hvidt

kløvblad

lameller hele,
sporestøv hvidt
epaulethat

lameller hele,
sporestøv brunt

muslingesvamp

lameller marmorerede
glanshat

kød ±gulligt
svovlhat

med pose ved stokbasis
posesvamp

uden pose
skærmhat

lameller
nedløbende

melhat

lameller udrandede
til tilvoksede

rødblad

kød gråligt til brunligt
mørkhat

hat med enkelte
eller talrige skæl

skælhat

hat uskællet,
5-15 cm bred
flammehat

hat uskællet,
2-5 cm bred
hjelmhat

ring udstående, 
1-2 cm bred 
gyldenhat

ring smal og tiltrykt;
hatmidte kliddet

klidhat

ring lille og udstående;
lameller ±orangebrune

keglehat

lameller med alderen
mørkt gråbrune

agerhat

lameller meget bredt
tilvoksede, næsten

trekantede
fnughat

hat ±kegleformet;
stoktop ofte med lyse

striber
keglehat

hat ±hvælvet;
stoktop uden 

striber
hjelmhat

med mælkesaft
mælkehat

uden mælkesaft
skørhat

lameller kun nogle 
smalle (lave), 
grenede lister

kantarel

lameller normalt brede;
stok tør; ofte med

stærke farver
vokshat

lameller normalt brede;
stok slimet nedefte;,
oftest hvid til brun

sneglehat

ring løstsiddende så den kan bevæges
op og ned ad stokken; stok 0,8-2 cm tyk

kæmpeparasolhat

ring fastsiddende eller manglende; stok
oftest under 0,8 cm tyk

parasolhat

hat gulorange eller med
mørk midte; lameller ret
fjerne: mosnavlehat

hat med andre farve;,
lameller ret tætte til tætte:

huesvamp

hat ±gullig
gulhat

hat ±brun
mørkhat

se bagsiden

LAMELLER PÅFALDENDE TYKKE OG KØDEDE

LAMELLER „NORMALE“

MED POSE VED BASIS ELLER LØSE HUDFLAGER PÅ HATTEN

UDEN POSE ELLER LØSE HUDFLAGER

KØD ALDRIG LÆNGDEFIBRET,
OFTEST GÆRAGTIGT SPRØDT

KØD ±LÆNGDEFIBRET

netbladhat

STOK OP TIL 2 MM TYK

STOK TYKKERE

HAT TRÆVLET TIL SKÆLLET

HAT ±GLAT

STOK HVIDLIG, GLAT

STOK ±BRUN, EVT. TRÆVLET

HAT ±KØDET, STOK OVER 4 MM TYK

HAT TYND, STOK UNDER 4 MM TYK

PÅ TRÆ

PÅ JORD, I GRÆS ELLER MOS

LAMELLER FRI

LAMELLER ±TILHÆFTEDE

LAMELLER FRI

LAMELLER ±TILHÆFTEDE

HAT FEDTET TIL SLIMET

HAT TØR

LAMELLER IKKE NEDLØBENDE

LAMELLER NEDLØBENDE

MED EN TYDELIG RING

IKKE MED RING, MEN EVT. MED
ET TRÅDET SLØR

LAMELLER EJ SAVTAKKEDE

LAMELLER SAVTAKKEDE

HAT TYK OG KØDET

HAT TYND

hat med enkelte
eller talrige skæl;

oftest på træ
skælhat

hat ±radiært
trævlet;
på jord

trævlhat

lameller
nedløbende

slimslør

med ring
bredblad

uden ring
nøgenhat

lameller med alderen
blækagtigt henflydende

blækhat

lameller ikke henflydende
med alderen
champignon

stok brunligt anløbende;
ofte med jordagtig/
ræddikeagtig-lugt

tåreblad

stok ikke brunligt
anløbende;

lugt anderledes
slørhat

STOK RANDSTILLET
ELLER MANGLENDE

STOK 
±MIDTSTILLET

SPORESTØV HVIDT,
CREME TIL GULT

(lameller oftest
uforanderligt hvide, grå,
gule, orange, røde eller

violette)

SPORESTØV
±LAKSEFARVET
(i det mindste gamle

lameller ±laksefarvede til
okkerrosa)

SPORESTØV
±BRUNSORT TIL SORT

(hurtigt mørkt brune til
sorte, eventuel ring eller slør

pudret af ±sorte sporer)

SPORESTØV
ORANGEBRUNT TIL

GRÅBRUNT
(lameller evt. først med klare

farver, der dog hurtig
dæmpes af de brune sporer,

eventuel ring eller slør
hurtigt brunpudret)



Sporestøv hvidt, creme til gult; lameller udrandede til kort nedløbende (nøgle B)

SNYLTENDE PÅ
ANDRE SVAMPE

IKKE SNYLTENDE

STOK IKKE RODSLÅENDE

STOK RODSLÅENDE

UDEN RING

MED RING

HAT STOR OG KØDET,
STOK 5-20 MM TYK

HAT LILLE OG SPINKEL,
STOK 1-5 MM TYK

HAT TØR

HAT SLIMET

VOKSESTED ANDERLEDES

PÅ KOGLER

lameller tykke
og fjerne
snyltehat

lameller tynde
og tætte
fladhat

pælerodshat

stok med ring
porcelænshat

stok uden ring
fløjlsfod

lugt sødlig; ofte
med violette

farver
hekseringshat

lugt stærkt mel-
agtigt; hvid eller
med klare farver

fagerhat

hat med pukkel
på midten; stok
lang og slank
munkehat

hat hvælvet til
flad; stok lang

og slank
fladhat

stok mørk og skinnende
eller med lugt af bitter-

mandel eller hvidløg
bruskhat

hat op til 2 cm bred,
ofte højt hvælvet eller
med lugt af ræddike

huesvamp

hat over 2 cm bred,
oftest flad til let

hvælvet
fladhat

PÅ JORD

PÅ TRÆ

skælvæbnerhathonningsvamp

gråblad

grynhat

HAT GLAT OG ENSFARVET

HAT RADIÆRT STRIBET,
FIBRET ELLER SKÆLLET

agurkehat

koglehat

med mælkesaft
mælkehat

uden mælkesaft
skørhat

hat og lameller
violette til
orangerosa

ametysthat

stok tør;
hat ofte med
stærke farver

vokshat

stok slimet
nedefter; oftest
med hvide, grå

eller brune farver
sneglehat

med tykke mycelietråde ved
stokkens basis: væbnerhat

uden tråde ved basis: ridderhat

LAMELLER PÅFALDENDE
TYKKE OG KØDEDE

LAMELLER „NORMALE“

HAT OG STOK GLAT,
FIBRET ELLER MED

FASTVOKSEDE SKÆL

HAT OG STOK GRYNET

VOKSENDE ENKELTVIS ELLER I
HEKSERINGE

UDPRÆGET KNIPPEVOKSENDE

KØD ALDRIG LÆNGDEFIBRET,
OFTEST GÆRAGTIGT SPRØDT

KØD ±LÆNGDEFIBRET

MED LUGT AF AGURKER
ELLER KIT

LUGT ANDERLEDES
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Frugtlegemets opbygning

hat

lamel

stok

ring (rest af
lamelsvøb)

fællessvøb

lamelsvøb pose (rest af
fællessvøb)

stok ±midtstillet

Om svampebestemmelse
Det største problem der møder den uerfarne svampe-
jæger er utvivlsomt at finde ud af hvilken slægt den
fundne svamp tilhører. Dette kan gøres på to måder:
Man kan bladre rundt i en illustreret svampebog, for
at finde noget der ligner, eller man kan gå mere
systematisk til værks og anvende en nøgle. Den sidste
metode er den mest omstændelige, men også den
mest lærerige, idet man bliver tvunget til at tage
stilling til vigtige karakterer som fx sporestøvets farve.

Hos bladhattene (lamelsvampene) dannes sporerne
på svampens lameller, der derfor i større eller mindre
grad farves i sporernes farve efterhånden som
sporerne modnes. Dette ses tydeligt hos arter med
mørke sporer, som fx hos champignon, hvor lamellerne
hos unge svampe er lyst grårosa, mens de hos ældre
farves mere og mere sorte. Hos de mange arter med
meget lyst sporestøv er det imidlertid vanskeligere af
afgøre sporestøvets farve, idet lyse sporer ikke farver
lamellerne. Er man i tvivl kan man lave et sporekast:
Man fjerner stokken, lægger hatten med lamellerne
nedad på et stykke papir. Læg evt. noget over
svampen, så den ikke tørrer ud. Efter et par timer vil

der – forudsat at svampen er frisk og i en passende
alder – kunne ses et fint aftryk af sporepulver på
papiret.

Nærværende grafiske nøgle til slægter af bladhatte
er en forenklet version af nøglen i bogen Danske
storsvampe. Forenklingen består bl.a. i at nøglen kun
medtager svampe, der findes relativt almindeligt.
Nøglerne er mærket A til G. Dette henviser til de
tilsvarende mere omfattende nøgler i Danske
storsvampe.

Supplerende læsning:
Politikens svampebog, af H.Knudsen & J.H.Petersen
(2003) – en god begynderbog illustreret med
farvefotos.
Danske storsvampe – basidiesvampe, af J.H.Petersen
& J.Vesterholt (1990) – Nøgler til de danske basidie-
svampe for den noget erfarne svampekender.
MycoKey (computernøgler, se  www.mycokewy.com).

Yderligere oplysninger hos:
Foreningen til Svampekundskabens Fremme, 
www.svampe.com

stok randstillet eller manglende

lameller fri

lameller tilhæftede:
smalt til bredt
tilvoksede

svagt til dybt
udrandede

kort til langt
nedløbende


