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Svampevennernes generalforsamling 29. Maj 2016
Beretning for svampeåret 2015-2016
Sidste år ved samme tid sad jeg og fortalte om det fantastiske svampeår, vi havde
haft. Jeg kan roligt sige, at det IKKE bliver en gentagelse!
For svampeåret 2015 var et af de dårligste, vi har haft i mange år. Ovenikøbet havde
vi et af de ringeste i hele landet.
Det vender jeg tilbage til.
Vi afholdt i alt 14 ture, herunder besøg af Puggehatten fra Skåne og to familieture i
samarbejde med NaturBornholm. Desuden holdt vi Åben Svampebestemmelse ved
Hvide Hus og udstilling på NaturBornholm. I 2016 har vi holdt et medlemsmøde, en
forårstur og vi deltog i årets oplevelser for de forskellige naturforeninger i april.
Sæsonens første tur var aftenturen i juli. Vi tog til Døndalen og tilfældigvis var
formanden for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Flemming Rune, herovre
på ferie, så han deltog og gjorde turen ekstra interessant i kraft af hans store viden og
den fornøjelige måde, han fortæller på. Det mest spektakulære fund var en stamme
med omkring 40 store Skællet Stilkporesvampe.
Der kom en meget kort periode med Kantareller, men ellers var det meget sparsomt
med svampe på de næste ture.
På vores Åbne Svampebestemmelse den 13. september ved Hvide Hus kunne vi se,
hvor få svampe der var på øen. I øvrigt startede dagen her med regn, hvad vi slet ikke
er vant til. Heldigvis klarede det op og vi fik en hyggelig eftermiddag alligevel. Der
indkom nogle meget flotte eksemplarer af Grøn Fluesvamp, hvilket altid er fint, rent
pædagogisk.
Senere i september fik vi en opblomstring af Rørhatte, i sær Karl Johan, Kantareller
og Pigsvampe, men desværre meget kort. Vi kunne følge med i, hvordan man andre
steder i landet slæbte både Rørhatte og Kantareller hjem, her gik det i sin mor igen.
Årets turledere ovrefra var Kirsten Bjørnsson og Jørgen Mikkelsen. De kom den
sidste weekend i september.
Om lørdagen besøgte vi to lokaliteter, Langebjerg og Kobbeådalen. Turen sluttede
hos Tove og Matin, hvor der blev bestemt svampe til den store guldmedalje ved hjælp
af bøger og de to erfarne turledere. Dagen sluttede med en lækker middag.
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Søndag gik turen til Pedersker Plantage. Der var stadig ikke voldsomt mange svampe,
men heldigvis både Fløjs-Mælkehat fra flere mycelier og Blomkålssvampe. Det er jo
rart at vise frem til de oversøiske gæster.
Allerede lørdagen efter havde vi gæster igen, denne gang en stor delegation fra
Puggehatten, Skånes svampeforening. Vi var både på Dueodde og i Paradisbakkerne,
og vejret var næsten sommerligt.
På Dueodde var der flere gode fund: Okkergul fluesvamp (Amanita gemmata), JodSkørhat (Russula turci) og Klit-Ametysthat (Laccaria maritima)
I Paradisbakkerne kunne vi også fremvise flere gode arter, som ikke er så kendte for
svenskerne, f.eks. Gråspættet Kam-Fluesvamp (Amanita submenbranacea) og
Brunrød Slørhat (Cortinarius phoenicius). Vores velkendte ”svenske”arter, Nordisk
Mælkehat (Lactarius trivialis) og Fløjls-Mælkehat (Lactarius lignyotus) var der
heldigvis også til fremvisning.
I efterårsferien arrangerede vi de omtalte 2 ture sammen med NaturBornholm.
Det er familieture, hvor man først tager i skoven og bagefter kører til NaturBornholm.
Her bliver hver familie serviceret, så de føler, de får talt om deres egne fund, samtidig
med at de lærer noget ved at se på alle de andres. Det er et godt koncept, som vi gerne
fortsætter med.
Det er også i oktober, vi har udstillingen på NaturBornholm. Det er Marianne Kleist,
der sammen med Hanna Piorska står for dette.
Den sidste del af året blev en stor skuffelse for de fleste. For en gangs skyld udeblev
Tragtkantarellerne nemlig næsten helt. Det var virkelig underligt og sker meget
sjældent. Man kunne oplive sig med lidt sene af flere andre arter, og så var der en del
Østershatte. Men ellers var det slut.
Til gengæld havde vi så svampe i vintersæsonen her i år. Både Østershat og Fløjlsfod
i den spiselige afdeling og Krølhåret Pragtbæger, blandt dem, der bare skal nydes
med øjet.
På en forårstur til Povlsker fandt vi hele tre interessante og forholdsvis ny arter for
Bornholm, nemlig Dråbe-Kødporesvamp, Stor Dukat-Bæger og Sortbæger. Det var et
meget dejligt område, vi gik i, og vi vil gerne have det med på turlisten til en tur i en
kommende sæson.
Det skal også nævnes, at den nye rørhat, Grubestokket Rørhat (Boletus projectellus),
som en tysker fandt i Sømarken i 2014, blev genfundet af Lars Bitsch den 1. oktober.
Så nu har vi et dansk belæg for arten. Vi var dernede flere gange for at følge den, og
vi mener, der er i alt 3 mycelier i området. Det bliver virkelig spændende at se, hvad
der sker med den fremover.
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Lars er i det hele taget temmelig ihærdig, og i 2015 gik han også til diplomprøve og
bestod med glans. Til lykke med dette.
Medlemstallet er faldet em smule fra 60 til 57. men nu var det jo heller ikke ligefrem
en sæson, der reklamerede for svampesagen, må vi sige.
Regnskabet udviser et underskud i år. Det vil kassereren gøre rede for under næste
punkt. Det er i hvert fald ikke noget, bestyrelsen finder alarmerende.
Vi er fortsat med at bruge NaturBornholm som samarbejdspartner. Dels til udstilling
og de omtalte familieture, og dels til opbevaring af vore ting, som var påbegyndt
sidste år. Nu har vores bibliotek fået permanent plads dernede. Det betyder, at vi ikke
har alle bøger med hver gang, men et udsnit af de mest gængse. Der er en liste over
dem alle, så man kan til hver en tid kan bede om at låne en given bog eller
publikation. Vi har også mulighed for at bruge undervisningslokalet i forbindelse
med vore ture, hvis vi vil lave studier af indsamlede svampe.
Netop dette er noget, vi gerne vil udbygge fremover.
Vores eget mikroskop er der også gang i, men det tager altså sin tid at lære den slags.
Vi fortsætter ufortrødent. Det er i hvert fald en rar fornemmelse, at man lige kan måle
sporerne på en bestemt svamp, når Thomas Læssøe beder om det, hvad vi oplevede
her i efteråret. Så ser vi pludselig et af formålene med at have det.
Vores facebookside er nu vokset til 321 personer, så det må siges, at den fortsat er en
succes.
Til gengæld er selve hjemmesiden ikke så aktiv; vi mangler simpelt den rette person,
der har tid og evner til at tage sig af den. Den nuværende webredaktør vil meget
gerne fritages for dette arbejde.
De bornholmske medier interesserer sig også fortsat for svampeverdenen. Gad vide,
om folk en dag bliver trætte af det. Både Lars og jeg har været i fjernsynet flere
gange, og hverken avisen eller radioen holder sig tilbage. De ringer selv, og det er jo
dejligt. Det er ikke mange år siden, vi havde en kæmpe udgift til annoncer; dem har
vi stort set sparet væk. Der bliver lagt mærke til os alligevel.
Et lille kig frem mod næste sæson hører også med.
Som årets turledere har vi hele 3 personer. Karens søster, Bitte Nisbeth, der også tog
diplomprøve i 2015, Tobias Bøllingtoft, en ung, meget dygtig svampeekspert og Jørn
Kofod, som de to andre bare ville have med ”fordi han har bil”. Han er også en habil
svampekender og i øvrigt bornholmer. De kommer 8. og 9. oktober.
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Ugen før skal vi til Sverige. Om lørdagen skal vi være sammen med Puggehatten.
Der har været ønsker om overnatning og tur igen søndag, men det er endnu ikke
afgjort. Eventuelt kan man lade begge muligheder være åbne.
Vi regner med at lægge ud med en aftentur til området ved Kaasegård, der er en fin
orkidélokalitet.
Der er sat datoer på alle turene, men meningen er, at vi efter generalforsamlingen skal
finde ud af lokaliteterne i fællesskab.
Sluttelig vil jeg blot takke alle for året, der er gået. Der har været en meget engageret
og entusiastisk bestyrelse, hvilket har været en fornøjelse. Og de medlemmer, der
slutter op, er jo årsagen til det hele. Uden dem, ingen forening. Så derfor også en tak
til alle jer.
Vi glæder os til at tage fat på endnu en sæson – nummer 36 i rækken.
Maj 2016
På bestyrelsens vegne
Karen Nisbeth
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