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Svampevennerne beretning 2016-2017 
 
Atter en dejlig majdag, hvor vi samles for at kigge tilbage på et svampeår. 
Det blev igen et af de ringere år, hvis vi tænker på mængden af svampe. Til gengæld var der en 
række gode fund af mere sjældne arter, og det glæder vi os altid over. 
 
Vi havde i alt 12 ture, svampebestemmelse ved Hvide Hus, udstilling på NaturBornholm og vi 
deltog i Årets oplevelser sammen med de andre naturforeninger. 
Vores udflugt til Puggehatten i Skåne måtte aflyses pga mangel på svampe. 
 
Sommeren igennem var der mange, som fandt Kantareller, men stort set ikke meget andet. Og de 
fleste var i Almindingen, ikke rigtigt i plantagerne. 
Det var bemærkelsesværdigt, at der var vældig mange fund af Svovlporesvamp. Det har der været 
de seneste år, så nu er den faktisk almindelig. 
Men det var en tør sommer, og det trak ud.  Ovre fik de vand mange steder, men ikke os. Der 
begyndte først rigtigt at komme svampe i oktober, men til gengæld blev de ved til ind i december. 
 
Der er nogle af turene, som jeg vil fremhæve særligt. 
 
Den 13. August havde vi en tur ude ved golfbanen i Robbedale. Der var knastørt, men vi havde det 
hyggeligt, og sørme om vi ikke fandt en helt ny svamp, nemlig en Pudret Snyltekølle på en gammel 
skørhat. Det fandt vi alle interessant. 
 
Begynderturen gik til Povlsker Plantage den 28. august. Som sagt var der ikke mange svampe og 
måske derfor heller ikke så mange fremmødte. Men de, der deltog, var alligevel begejstrede for 
turen. De syntes, de havde lært en masse. Og vi er helt enige om, at disse ture er givtige for 
deltagerne, så det fortsætter vi med. At have en svampekyndig ved hånden under hele turen er 
noget særligt; vi har bare ikke kapacitet til at gøre sådan hver gang. 
 
Svampebestemmelsen i Hvide Hus er et hit hvert år, denne gang ingen undtagelse. 
Som vanligt var det fantastisk vejr, der var bare ikke så mange svampe. Vi fik besøg af Lisbeth 
Holst fra Bornholms Tidende, og det resulterede i en helsides artikel med flere flotte fotos i avisen 
efterfølgende. 
 
Den 25. september gik turen til Dueodde. Her blev Ribbestokket Rørhat fundet. Det er ca. 10 km fra 
det oprindelige mycelium. Den Okkergule Fluesvamp var også fremme. Den regnes for sjælden, 
men er vel en karakterart for lokaliteten her. Og nu var der også de første rørhatte, noget sent på 
året, syntes vi. 
 
Weekenden med ledere ovrefra den 8. og 9. oktober var lidt speciel, idet vi havde hele 3 turledere. 
Det havde noget at gøre med, at de så kunne have bil med og være selvtransporterende hele 
weekenden. 
De tre var Tobias Bøllingtoft, Bitte Nisbeth og Jørn Kofod. Lørdag kørte vi til flere destinationer, 
først Rø Plantage og derefter flere steder i Ølene. Søndag var vi i Finnedalen og ved Safirsøen. 
Udover turene med Svampevennerne foretog de sig flere ture på egen hånd, hvor flere fra 
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bestyrelsen også var med. Det hele mundene ud i en fin rapport om svampeforekomsterne på øen 
med forslag til, hvad man yderligere med fordel kunne undersøge inden for svampeverdenen. Det 
er vist gode penge, vi der gav ud. 
Der var mange fine fund, også flere helt nye for Bornholm. Jeg vil fremhæve Poppel- Skælrørhat fra 
Zartmannssøen, Stolt Ridderhat fra Hasle Lystskov og endnu et nyt fund af Ribbestokket Rørhat, 
denne gang ved Safirsøen. Den er simpelt hen hoppet helt fra Vestre Sømark. Fantastisk. Gad vide, 
om den fortsætter til Skåne? 
 
Efterårsferiens familieture i samarbejde med NaturBornholm var lige så vellykkede som sidste år. 
Familierne er vældig glade for konceptet med at vi kigger hver deres fund igennem på 
NaturBornholm efter turene. 
 
Også udstillingen på NaturBornholm i oktober måned blev gennemført med succes. Det er 
Marianne Kleist, der sammen med naturvejleder Hanna Piorska suverænt står for denne. En stor 
tak til Marianne for det kæmpe arbejde med at skaffe friske svampe hele måneden og også være 
dernede og servicerer de interesserede gæster. 
 
Som tidligere nævnt var der svampe langt ind i december. Vi plejer at finde Tragtkantareller, men 
der er også noteret en pæn portion almindelig Kantarel den 29. december. 
 
Henrik Knudsen fund af en 10 kg tung Blomkålssvamp må også lige nævnes. Den nåede at komme 
både i aviser og TV. 
 
I den forgangne vinter og det tidlige forår har vi set ekstra mange fund af Krølhåret Pragtbæger. 
Og Toves heksering af Violet Hekseringshat har blomstret i begyndelsen af maj. Til gengæld er vi 
endnu ikke stødt på Vårmusseroner pga det meget kolde forår. 
 
Medlemstallet er igen faldet, så vi nu har omkring 50 medlemskaber. Nogle har ikke betalt for 
sidste sæson, så vi håber, de bider på igen. Men 2 dårlige sæsoner i træk afholder nok nogle fra at 
betale. Ligesom det bliver småt med nyindmeldelser. Der er kun ét at gøre, og det er at være endnu 
mere udfarende. Svampemængden kan vi trods alt ikke kontrollere. 
 
Økonomien ser fornuftig ud. Vi har et mindre underskud, som ikke kan forurolige os. Det fortæller 
Lars Bitsch mere om under næste punkt. 
 
Arbejdet med at kortlægge svampeforekomsterne på Bornholm fortsætter. Lars har været på 
mikroskopikursus og han er ved at være helt ferm til det der. Vi får stor anerkendelse for vores 
arbejde fra svampeeksperterne ovre, selvom det for nogle kan synes lidt ligegyldigt med den del af 
Svampevennernes aktiviteter. Det er det absolut ikke, for de har jo slet ikke mulighed for at komme 
herover så tit og følge en svampesæson. Derfor er det vigtigt, at vi selv får indberettet så meget 
som muligt til svampeatlasset. 
 
Vores Facebook side er nået op på 358 medlemmer, en stigning fra 321. Udover at afspejle 
svampelivet året igennem bruges siden også af mange til at få bestemt deres svampefund, selvom 
vi skriver, at vi ikke gør det. Mange gange kan vi alligevel ud fra et foto se, hvad de har fundet og 
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dermed give dem gode råd. Så man kan sige, at det er en ekstra service vi har, også selv om man 
ikke er medlem af foreningen. Måske det kan anspore nogen til at blive det. 
 
En anden måde at gøre os synlige på, er pressen. Her har vi igen været heldige. Udover den store 
artikel i Bornholms Tidende har der været flere andre, og også Bornholms TV er flinke til at lave 
noget med svampe. Både i deres almindelige udsendelser og i Ekko. Lars har desuden været med i 
programmet ”Stafetten”. 
Radioen ringer af og til til mig samme dag, som vi skal have en tur. Og det har bestemt også en 
effekt. Jeg hører jævnligt bemærkningen ”vi hørte det lige i radioen i morges, og så fik vi lyst”.   
 
Det har knebet lidt med at få fyldt bestyrelsespladserne op, så vi lægger simpelthen op til en 
vedtægtsændring, hvor vi kan have en bestyrelse på fra 3 til 5 medlemmer. Desuden vil vi reducere 
på revisordelen, så vi nøjes med én revisor og en revisorsuppleant. De fleste foreninger har kun en 
revisor, så det er simpelt hen bare et spørgsmål om at få gjort denne del tidssvarende. 
 
Jeg skal også nå at kigge lidt fremad på sæsonen. 
Som I måske har bemærket, arrangerer vi en 3-dags svampelejr til efteråret. Det gjorde vi i 2011 og 
siden er jeg ofte blevet bedt om at gentage det. 
Vi har 17 tilmeldinger ovrefra og så håber vi naturligvis, at rigtig mange af jer også har lyst til at 
deltage i de enkelte ture og måske også aftenhyggen på Rønne Vandrerhjem, hvor gæsterne er 
indkvarteret. 
 
Vi skulle gerne få gennemført turen til Sverige i år. Den er sat til lørdag den 14. oktober. Turen er 
for alle, også nybegyndere. Det er vældig spændende at besøge et område, der pga 
jordbundsforholdene kan være helt anderledes end Bornholm. 
 
De øvrige ture prøver vi at få puslet på plads i dag efter generalforsamlingen. 
Vi vil gerne have, at I selv er med til at bestemme, hvor vi skal tage hen. 
 
Til slut vil jeg sige tak til alle for et godt år. Det gælder både bestyrelse og andre medlemmer. Selv 
om der har været lidt færre, har det alligevel været en spændende sæson og vi glæder os til at tage 
hul på den næste.  
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Referat af Svampevennernes generalforsamling 
Søndag den 21. maj 2017 hos Marianne Kleist 

 
1. Valg af dirigent: Martin Hol blev valgt til dirigent 
 

2. Formandens beretning: af beretningen fremgik bl.a. 
- der havde været afholdt i alt 12 svampeture, svampebestemmelse ved Hvide Hus, udstilling på 
NaturBornholm og vi deltog i Årets oplevelser. 
- det var en meget tør sommer med få svampefund udover Kantareller. Svampene kom først rigtigt i 
september-oktober, men blev så ved til langt hen i december. 
- begynderturen blev fremhævet som særlig vigtig og bør efter bestyrelsens mening fortsætte. 
- vi havde en weekend med hele 3 turledere ovrefra og flere forskellige ture. Der var mange fine 
fund og Tobias Bøllingtoft har udarbejdet en rapport, som kan lånes hos bestyrelsen. 
- den nye Rørhat Ribbestokket Rørhat blev nyfundet både på Dueodde og ved Safirsøen.  
- samarbejdet med NaturBornholm om udstilling og familieture i efterårsferien er godt og fortsætter. 
- vi måtte aflyse besøget hos Puggehatten i Skåne pga. for få svampe. Udsættes til 2017. 
 

3. Kassererens beretning: Lars Bitsch redegjorde for regnskabet, der viste et underskud på 
kr.571,29. Revisor havde fundet en posteringsfejl, som er blevet rettet. Regnskabet godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag:  
a. bestyrelsen foreslår en ændring af § 8således: bestyrelsen består af 3-5 medlemmer.  
De vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift hvert andet år. Forslaget vedtaget. 
b. bestyrelsen foreslår en ændring af § 11 således: der vælges 1 revisor for 2 år, første gang ved  
generalforsamlingen i 2018. Forslaget vedtaget. 
c. NY: der vælges 1 revisorsuppleant for et år, første gang ved generalforsamlingen i 2017. 
Forslaget vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent, henholdsvis kr. 200,00 og 
kr 150. Vedtaget. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen Nisbeth og Ole Højerslev var på valg. Begge genvalgt. 
 

7. Valg af suppleanter: Tove Skovgaard og John Bolding var på valg. Tove blev genvalgt. 
 

8. Valg af revisor: ændringsforslaget angående § 11 blev vedtaget. Revisor Gitte Hauge er først på 
valg i 2018. 
 
9. Valg af revisorsuppleant: John Bolding valgt 
 

9. Eventuelt: Karen takkede John Bolding for hans store engagement i bestyrelsesarbejdet, selvom 
han på papiret kun havde været suppleant. 
Jagten i Bodilsker og Poul ker Plantager er lejet ud. Vi kan stadig afholde ture via en kontaktperson. 
Der er foretaget en større fældning ved Jomfrugaard. Undersøge, om det har skadet vores rørhat. 
 
 
 
 
----------------------------------                               ------------------------------- 
   Karen Nisbeth, formand    Martin Holm. dirigent 


