Kompendium til deltagerne på Going Wild
Kort og kompas
-

hvordan er det nu lige det er, er er en kort samling af forklaringer på hvad et kompas er og
hvordan man kan bruge det og nogle lege til hvordan man gør kort og kompas lidt sjovere

Kort
VI bruger kort når vi skal danne os et billede af hvordan man kommer fra a-b. Men et kort er meget mere,
for at forstå hvad man kan bruge den til skal man have en forståelse for dens opbygning.
1:10000
1:20000
1:25000
1:50000

10 cm kort
5 cm kort
4 cm kort
2 cm kort

Målestok
Et kort er altid i et eller andet målestoksforhold, de mest normal er 1:10000,
1:20.000, 1:25.000 og 1:50.000 disse kaldes ofte efter hvor mange cm der går
til 1 km så det bliver

Der er altid vigtig at kende målestoksforholdet eller kan man ikke beregne afstande.
Misvisningsgrad
Da et kompas peger mod jordens magnetiske nordpol og alle kort er opbygget omkring en geografisk
nordpol vil der opstå afvigelser mellem de to. Jo tættere man er på en af jordens poler desto større bliver
denne afvigelse. For at tage højde for denne afvigelse indføres en korrektion som kaldes misvisningsgraden.
Et sted på kortet vil der altid være et symbol eller en lille tekst omkring misvisningsgraden der betyder at
man skal ligge kortets misvisningsgrad til sin pejling. I Danmark er misvisningen omkring 1°. Hvorimod på
f.eks Island hvor misvisningsgraden er på 10°.
Fra kort til terræn Misvisningen lægges til Misvisningen trækkes fra
Fra terræn til kort Misvisningen trækkes fra Misvisningen lægges til

Zoner
Da man i sin tid skulle forsøge at køre vores runde klode til at fladt verdenskort valgte man at opdele
Jorden som lodrette appelsinskræller og så flade dem ud. Det er også derfor at et verdenskort er aflangt og

ikke kvadratisk. Da disse ”skræller” er brede på midten og spidse i toppen er der stor afvigelse på at rejse
på tværs ved ækvator og ved nordpolen. For at mindske forskellen er jorden delt op i zoner, som har en
størrelse der gør forskellen i top og bund ubetydelig.
Signaturer
Hele kortet er bygget op af symboler. De angiver, hvad du kan finde i terrænet, f.eks. huse/hytter, stier,
vandløb, højspændingsledninger, broer, skov eller åbent landskab osv. De forskellige signaturer er altid
forklaret på kortet.
Her ser du et par eksempler:

Højdekurver
En af kortets signaturer er højdekurverne. Du ser dem typisk som brune streger, der bugter sig over kortet.
Højdekurverne skal give et billede af landskabets former, samt højden over havoverfladen.
Nedenfor ser du to bakker. Du skal forestille dig, at
de er skåret i 10 m tykke skiver. Derefter ser du
bakkerne fra oven.

Nu er bakkernes form angivet med kurver, og hver
kurve angiver en bestemt højde i terrænet. Den

lodrette højdeforskel mellem kurverne kaldes ækvidistancen, og i dette tilfælde er den 10 m. Ækvidistancen
er altid opgivet på kortet. Jo tættere højdekurverne ligger, jo stejlere er der.

Koordinatsystem
På kortet finder du en række parallelle lodrette og vandrette streger også kaldet meridianer. De angiver
længde- og breddegrader. Længdegrader går nord-syd og breddegrader går øst-vest.
Orientering af kortet:
En grundlæggende ting er at kunne orientere kortet, dvs. vende det rigtigt i forhold til verdenshjørnerne.
Det gør det nemmere at sammenligne stier og andre kendetegn i terrænet med kortet. Nord er normalt
opad på kortet.
Læg kompasset på kortet. Drej kortet indtil den røde ende af kompasnålen vender mod nord på kortet,
altså opad på kortet.
Læg en kurs
Hvis du skal gå i terræn, hvor der ikke er stier, er det rart at have en kompaskurs at gå efter. Følg med på
kortet nedenfor. Du står ved punkt A og vil gerne til punkt B. På kortet kan du se, at der ikke er særlige
kendetegn, du kan gå efter undervejs. Du skal derfor udtage en kompaskurs, for at sikre at du kommer i den
rigtige retning:
Læg kompasset på kortet, så marchpilen peger mod B og kanten af kompasset (linealen) følger linien A-B
Drej kompashuset indtil linierne i kompashusets bund (kompasmeridianernene) er parallelle med kortets
meridianer, og den tegnede nordpil i kompashusets bund peger mod nord (opad på kortet).
OBS. du skal ikke bruge den magnetiske (bevægelige) nordpil, når du udtager kompaskurs fra kortet.

Nu har du fundet den retning du skal gå, så hold fingrene fra kompashuset. Kursen aflæser du på
kompasset i retning af marchpilen.
Hold kompasset op foran dig, og drej dig selv indtil den bevægelige nordpil dækker den tegnede nordpil i
kompashuset, og den røde ende af den bevægelige nordpil peger mod nordmærket N i kompashusets kant.
Marchpilen angiver nu den retning du skal gå, for at komme til punkt B.
Du skal nu til at gå kompasgang. Et godt fif er at finde punkt i terrænet i marchpilens retning. Det kan være
et træ, en høj eller en skovkant. Så går du til punktet og behøver ikke hele tiden holde øjnene på
kompasset. Husk dog engang imellem at kontrollere, at du er på den rigtige kurs.
Kompas
Din bedste ven hvis du kan finde ud af at bruge det

Pejling med kompas.
Når man står et sted, og man kan se en markant terrængenstand, det kan være et tårn, en høj klippe, en
kirke eller lignende, så kan man finde kompaskursen til genstanden ved at følge denne metode:
1. Hold kompasset vandret og sigt med marchpilen mod punktet, som du vil kende kursen til.
2. Drej selve kompashuset så magnetnålens nord dækker den faste nordpil i kompashuset.
3. Aflæs kompaskursen/gradtallet ved aflæsningsmærket.
Orientering af kort.
Kompasset er virkelig brugbart sammen med et kort. Det vigtigste i denne sammenhæng, og som man skal
starte med er at orientere sit kort rigtigt på følgende måde. En måske banal ting, men stadig vigtigt. Læg
kompasset vandret på kortet og drej kortet, så nordenden af magnetnålen peger mod kortets nord, de skal
være sammenfaldende. Typisk er opad på et kort det geografiske nord. De nord/sydgående koordinatlinjer i
kortet eller længdegraderne kaldes for meridianerne.
Indtegning af kompasretning i kortet (læg en kurs).
For at indtegne den kompasretning, som du fandt under punkt A., i kortet så skal man gøre følgende:
1. Indstil kompasset med det ønskede gradtal ud for aflæsningsmærket.
2. Læg kompasset med kompaslinealen igennem dit startpunkt, som vi kalder A.
3. Drej selve kompasset (ikke kompashuset) så den faste nordpil i bunden af kompashuset peger mod nord i

kortet og de nord/sydgående meridianer i kompashuset (linjerne i kompashuset) er parallelle med
meridianlinjerne i selve kortet (koordinatlinjerne).
4. Indtegn så retningen i kortet i marchpilens retning på kompasset.

E. Bestem din position (krydspejling).
Krydspejling kræver at man har et kompas og et kort. Det er en god metode til at finde ud af hvor man er,
eksempelvis hvis man er faret lidt vild, men stadig kan se nogle høje eller markante punkter i terrænet;
tårne, bakker m.m. Det er også her, at man kan bruge det "primitive" kort, som er angivet i en road book til
at give en fornemmelse af i hvilken position man er. For at krydspejle, så skal man som minimum bruge to
pejlinger og for den største nøjagtighed bør de punkter, som man pejler være 90º på hinanden.
Fremgangsmåden er enkel ved at følge disse trin.
1. Udvælg 2 punkter i terrænet, som du kan se, og som er i en vinkel ift. hinanden på ca. 90º.
2. Find kompasretningen/pejlingen til de to terrænpunkter ved at sigte med marchpilen mod punkterne og
drej kompashuset så kompasnålens nordende er sammenfaldende med den faste nordpil i bunden af
kompashuset (se punkt A.)
3. Placer kompasset på kortet med kompaslinealen flugtende med terrængenstanden, som man har målt
pejlingen til, og drej selve kompasset omkring terrængenstanden (ikke kompashuset) så den faste nordpil i
bunden af kompashuset peger mod nord i kortet og de nord/sydgående meridianer i kompashuset (linjerne
i kompashuset) er parallelle med meridianlinjerne i selve kortet (koordinatlinjerne).
4. Tegn herefter en linje fra kendingsmærket og gentag punkt 3 & 4, og der hvor de to pejlinger krydser
hinanden er din position.

Her står du i og kan se en høj som ligger 65 ° nord
oget kirke tårn der ligger 132 ° nord og får da
denne opmåling.

Undervisnings lege
Kode hjulet / stav dit navn i grader
Man er to og to, en står i midten og en finder bogstaver, hver udstyret med et kompas. Står ADAM i midten
(rød cirkel) skal han starte med at stave sit navn i grader. Det gør han ved at pejle mod A hvor hans makker
har står. Hans makker peljer også mod Adam, når de begge har fået en pejling ligges der 180 ° til makkers
svar og der findes en middelværdi for pejlingerne og det noteres. Således forsætter det indtil at begge
har stavet deres navn.
Hver par får udleveret et vidst antal grade f.eks. 23° N, 290° N, 350° N, 53° N , 37° S, 74° V. De skal nu
finde ud af hvilke bogstaver der er ved hver af disse pejlinger. Så det danner et ord. Ønsker man ekstra
udfordring kan man lave en A-K kode.

Planen
Materialer
Kompas, gps, kort, kodehjul(28 bovstaver), papir, blyanter, ark med tal på
KL: efter morgenmad : teori omkring kompas ( ca. 20 min)
Kl. 9:45 : lege stave navn + løse kode ca. 30 min
KL: 10:15 : Teori om kort og koordinater – ca. 20 min
Kl. 10:35 krydspejling – ca. 20 min
Kl. 10:55 GPS/retnings jagt – 30 min
Først trækker man en retning man skal dernæst lave en retning på kortet og kunne melde pejling til
punktet, ved punktet er der et tal der er nummeret på en GPS o0g koordinaterne der skal tastes ind.
Koordinaterne leder dem til frokosten.
Kl. 11:25 vendespil med signatur

Flora og spiselige ting i den danske natur, By Simon Damkjær Andersen

Vand-Mynte (Mentha aquatica) er en 10-80 cm høj urt, der vokser i kær og ved vandløb. Alle
overjordiske dele af planten dufterkraftigt af mentol, når man rører ved dem. Planten bruges
derfor som krydderi. Vand-Mynte er en flerårig urt med en opstigende, svagt forgrenet
vækst. Stænglerne er firkantede og hårede. Bladene siddermodsat, og de er stilkede, ægformede
til elliptiske med savtakket rand. Både over- og underside er stærkt håret, og farven er grågrøn.
Blomstringen sker i juli-september, hvor man finder blomsterne siddende samlet i hovedformede,
kransstillede stande ved bladhjørnerne og i skudspidserne. De enkelte blomster er uregelmæssige

og 4-tallige med lysviolette kronblade. Frugterne er nødagtige spaltefrugter. Planten er bedst som the, ved at tage nogle blade og hælde kogende
vand over, smager denne af dejlig mynte.

Svalderkål: De grundstillede blade er 2-3 dobbelt fjersnitdelte og uligefinnede. Småbladene er
skævt hjerteformede med skarpt savtakketrand. Oversiden er mat mørkegrøn, mens
undersiden er noget lysere. Stængelbladene er er trekoblede med noget mere smalle
småblade. Blomstringen sker i juni-august, hvor de små, hvide blomster ses samlede i skærme,
der atter danner større, endestillede skærme på særlige stængler. Frøene modner godt
og spirer (for) villigt. Blomstringen kan også ske helt hen i oktober. Rodnettet består
af trævlerødder, der sidder på lange, forgrenede jordstængler. Jordstænglerne bærer desuden
både grundstillede blade og bladbærende blomsterstængler. Planten er
almindeligt naturaliseret her i landet. Den stammer fra skovbunden i Central- og
Østeuropæiske løvskove. Man kan fint spise rå blade som salat. Brug da kun helt spæde blade
og bland gerne med en mere sprød salat som iceberg eller romaine. Men skal skvalderkålen
udgøre mere end krydderi eller skal man have udryddet ukrudtet fra haven, skal man spise
langt større mængder og så skal det dampes. Skvalderkål kan erstatte dampet spinat og det
skal tilberedes på samme måde, blot er skvalderkål lidt længere tid om at blive mørt.
Skvalderkål kan sauteres på panden: varm lidt olie, tilsæt hakket hvidløg eller løget af ramsløg,
tilsæt skvalderkålblade og slut evt. af med en håndfuld hakket rød peber.

Det botaniske navn er Allium ursinum, det betyder bjørneløg, uvis af hvilken grund.
Ramsløg er en løgplante med et langt smalt løg og langstilkede elliptiske grundstillede
blanke grønne blade. Ramsløg vokser primært i kystnære løvskove, lunde og småkrat.
De trives bedst på en fugtighedsbevarende jord. Nogle steder udkonkurrerer de næsten
al anden vegetation, men det er dog mest i skove ude af balance, f.eks. hvor der ikke
findes busklag, og hvor der i forvejen er fattigt på urter. Men mange steder vokser den
fint sammen med andre skovbundsurter, og her mærkes den skarpe lugt slet ikke så
meget. Den lugter kraftigt af hvidløg/løg og kan også erstatte dette i madlavning.

Skovsyre (Oxalis acetosella) er en 5-10 cm høj urt, der vokser på mager bund i skove og krat. Planten indeholder det giftigestof, oxalsyre.
Planten har det, der kaldes "søvnbevægelse", sådan at bladene klappes ind ved udtørring.
Skovsyres blade lignerkløverblade. Deraf det andet danske navn, Surkløver.
Beskrivelse
Skovsyre er en flerårig urt med en tueformet vækst. De tynde, spredthårede bladstilke er
opstigende og bærer hver især kun ét blad. Bladet er trekoblet med hjerteformede småblade, sådan
at det overfladisk ligner et kløverblad. Deraf det andet danske navn: Surkløver. Småbladene er
helrandede med en lysegrøn, spredt håret overside og en blålig til grågrøn underside.
Blomstringen sker i april-maj, hvor man finder de enlige blomster siddende endestillet på
særlige stængler. Blomsten er regelmæssig med fem hvide eller svagt lyserøde kronblade, der har
rødviolette årer. Frugterne er kapsler med fem rum og mange frø.
Rodnettet består af en krybende jordstængel med forholdsvis få trævlede rødder.
Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,10 x 0,10 m (10 x 10 cm/år).
Voksested
Skovsyre er udbredt i alle tempererede områder af Europa og Asien. I Danmarkfindes den over hele landet, omend mere spredt i Nordog Vestjylland. Den foretrækker skyggede voksesteder med fugtig, let sur og ret næringsfattig jord.
Anvendelse
Skovsyre er spiselig og smager friskt og syrligt, og det frister til at bruge hele planter til såvel salater som anden madlavning, men det er
vigtigt at huske på, at planten indeholder oxalsyre, som er giftigt i større mængder.

Danske Svampe

Det er specielt vigtigt når man samler svampe i naturen at hvis man overhovedet er i tvivl om hvilken svamp man står med i hånden, skal man lade
være med at spise den. Der findes rigtig mange svampe i naturen, ca 2,500 i den danske natur, hvor mange af dem er giftige og nogle af dem er

endda dødelige, hvis man spiser dem. Her under vil i se et lille udsnit over hvilke svampe der er i den danske natur, som man kan spise uden at blive
skid tilpas eller dø. Når man er på svampe rov, er det altid en fordel at have en svampebog med, da man derved kan undersøge svampen og dens
vokse sted, når man står med den i hånden, så ikke man kommer en giftig svamp ned til de spiselige svampe i sin kurv.

Judas Øre, er en spiselig bævre svamp. I milde og fugtige forårs- og efterårsmåneder er der stor chance for at finde bævresvampen Judasøre
(Auricularia auricula-judae), men man kan nu være heldig at finde frugtlegemerne gennem næsten hele året.
Judasøre finder man oftest på gamle hyldetræer, sjældnere på andre løvtræer som birk, elm, ask og bøg. Frugtlegmet er mørkebrunt og bruskagtigt
og meget vejr-følsomt. I fugtigt vejr er de store, bløde og vingummiagtige og når vejret er tørt, er de små, indtørrede og hårde. Den lidt mærkelige
svamp, kan med lidt god vilje minde om et øre. Judasøre kan spises, f.eks. i supper, salater eller i ris. Oplevelsen ligger mere i den
særegne bruskede konsistens end i smagen, som ikke er ret kraftig.

Almindelig Pigsvamp vokser fra midten af august, men den er som regel hyppigst hen mod oktober og indtil frosten sætter ind. Vokser i mange
typer skov og på mange slags jordbund, men især på lidt magrere jordbund. Både i løv- og nåleskov, mest almindeligt under bøg og gran, men kan
også være hyppig i mosrige og sandede granplantager. Den træffes oftest i smågrupper. Den hvidlige til orange farve, det sprøde kød og
undersidens skøre pigge sikrer en rigtig bestemmelse.Hatten: er 4-10 cm, variabel i farve fra næsten hvid over creme til orange, tør med
uregelmæssigt bølget rand og puklet-nedtrykt overflade. Undersiden: er forsynet med meget skøre og sprøde pigge, der er fra få millimeter til 1 cm
lange og ca. ½ mm i diameter og af hattens farve. Stokken: er 3-8 cm høj og 0,5-2 cm tyk, lidt uregelmæssig og skæv, af hattens farve eller lysere og
tør. Kødet: er sprødt, fast, hvidligt eller af hattens farve. Smagen er bitter. Sporestøvet: er hvidt. Anvendelse. En god spisesvamp, der på mange
måder minder om Almindelig Kantarel, som den også anses for at være beslægtet med. Den holder sig godt i køleskabet. Opbevares bedst frosset,
da den bliver sej ved tørring. Den bitre smag forsvinder ved tilberedning.

Rør Hatte, er den bedste spiselige svamp i den danske natur. En god hovedregel er at alle rørhatte er spiselige. Man skal dog ikke bare stikke enhver
rørhat i munden. Her er to eksemplarer på hvilke rørhat der er nemmest og finde samt den rørhat man skal lade stå da den er giftig.
Brunstokket Rørhat, Kendetegn: Hatten er normalt 6-12 cm i diameter, hos unge eksemplarer ofte meget mørkebrun, men med alderen får den sin
kastaniebrune farve, som har givet den navnet badius = kastaniebrun. Derudover er hattehuden ofte slimet, kun sjældent helt tør, hvorfor man med
fordel kan fjerne den med en kniv inden tilberedelse. Rørene er svagt gule, med tiden lidt gulere, og når svampen er moden farves rørene
olivengrønne grundet sporerne. Rørene blåner noget ved berøring, og så er rørene fine til mellemfine. Kødet er gulligt, men blåner svagt ved
gennemskæring (hvis det ligger lidt vil blånen dog blive lidt kraftigere). Stokken er mere eller mindre gulbrun, glat og uden net, og formen er som
grundregel rundcylindrisk men varierer. Variation: Udover de nævnte stokvariationer i beskrivelsen har Brunstokket Rørhat 3-4 grundstokkeformer:
1. Stokken er slank for oven, svagt og ligeligt udposet på resten af stokken dog med en indsnævring til slank igen helt nede ved jorden. 2. stokken er
næsten lige, slank, og næsten fuldstændig cylindrisk hele vejen ned. 3. stokken er slank, rund cylindrisk, men slår en større eller mindre bue. (dette
kan forekomme de fleste steder på stokken)4. stokken kan bue svagt flere steder. Forveksling: Filtet Rørhat (Bolétus subtomentsus), men dennes
hat
er
tør,

stærkt filtet og olivenbrun til olivengul. Broget Rørhat (Sillus variegtus) Kornet Rørhat (Sillusgranulatus) (Dugget Rørhat (Bolétus pruintus)) alle
forvekslinger kan spises, men Filtet, Dugget og Broget Rørhat har ikke megen værdi som spisesvampe grundet deres svage egensmag. Alle disse
forvekslingssvampes kød blåner desuden kun ganske svagt eller slet ikke. I felthåndbogen kan du læse mere om: Filtet RørhatBiologi: Brunstokket
Rørhat er den almindeligste rørhat i nåleskov, og den findes også under fyr, under bøg og eg dog kun sjældent. Denne svamp er desuden en
fortræffelig spisesvamp, dog helst i tilberedt tilstand. Levested: I al slags nåleskov, (kun sjældent ved bøg og eg) både i det tætte og mørke stykke
skov, i det åbne ude ved skovstierne og i kanten af rydninger. Svampen findes desuden ofte omkring eller i umiddelbar nærhed af stubbe.
Udbredelse: Brunstokket Rørhat er meget almindelig, og findes i alle egne af landet ofte i stort antal. Brunstokket Rørhat har sæson fra august til
sen oktober. (Enkelte kan forefindes lidt senere)

Satans rørhat er den giftigste rørhat i den danske natur og derfor skal man selvfølgelig ikke plukke denne Kendetegn: Hatten er normalt 5-25 cm i
diameter, formet som en halvkugle til en svagere hvælving, ru hattehud, tør, gråhvid til de askegrå nuancer, enkelte dog lyst læderbrune. Rørene er
fine, gule, rørmundingerne er røde, ofte meget stærkt røde, men de kan også være lysere i det. Ind imellem kan rørene ved hatteranden være gule.
De blåner ved berøring (tryk med finger eller perforering af negl) Stokken er normalt 5-15 cm høj, 3-11 cm tyk, tønde- eller kølleformet, kan dog
have et svaj, varm gul til rød (næsten purpur) på det øverste af stokken, nedefter rosa. Kødet er fast hvidligt til lysegult, blånende. Smagen er mild
(smag kun et lille stykke, er ikke nødvendig dog). Lugten er ikke ret tydelig først, men senere kommer den til at lugte meget vammelt (efter sigende
som svovl, rådne æg eller hønseafføring). Variation: Der findes en meget mørkstokket variant, og den kan være lidt rosa i hatteranden. (se evt.
billedet i galleriet eller her i felthåndbogen) Andre variationer står nævnt under kendetegn. Forveksling: Kan især minde om Netstokket IndigoRørhat. Kan evt. ligne Spiselig Rørhat eller Sommer-Rørhat, men de har begge brunlig stok, helt gule rør og lugter ikke vammelt. Biologi: ADVARSEL:
Svampen er GIFTIG og bør ikke spises, Den vokser under løvtræer. Svampen har fået sit navn på grund af sit udseende og lugt. De fleste rørhatte
kan, omend de ikke alle er kulinariske vidundere, spises, men denne og nogle få andre kan ikke spises, så da man opdagede, at den var GIFTIG og så
dens farver samt lugten "døbte" man den Satans Rørhat. Levested: Den vokser under løvtræer på leret eller kalkholdig jord. Den lader til at
foretrække at stå under meget gamle træer, gerne egetræer. Udbredelse: Den er sjælden og bør kun nydes i naturen og kun hjemtages med et
kamera ;).Hvornår ses den? Den ses fra juli til oktober.

Husk hvis du er i tvivl, så slå op i et opslagsværk omkring hvilken plante eller svamp det er, og hvis du ikke kan finde den i opslagsværket så lad den
være. God Jagt og kom endelig at spørge hvis det er.

