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Svampevennernes beretning for året 2021
Svampeåret 2021 var igen præget af corona, om end i mindre grad end året før. Vi
måtte dog vente helt til 15. juni med at holde generalforsamling.
2021 var også året, hvor vi kunne fejre vores 40-års jubilæum. Det havde vi glædet os
meget til og med lidt omtanke og sund fornuft lykkedes det at holde en rigtig god
jubilæumsfest. Den vender jeg tilbage til.
Vi afholdt lidt færre ture end gennemsnitligt. Det skyldtes manglende ture om foråret
og at besøget af Puggehatten måtte aflyse. 10 svampeture blev det til i alt.
Derudover var der som altid Åben Svampebestemmelse ved Hvide Hus i september
og udstilling på NaturBornholm i oktober.
Svampeåret var præget af en mild vinter, hvor vi fandt Tragtkantarel helt hen i
februar måned. Selv fandt jeg en Papegøje-vokshat i januar. Det har jeg aldrig prøvet
før
Til gengæld var foråret var koldt, men i maj fik vi både varme og tørke. Det gavnede
ikke svampene.
I juni kom den første hedebølge. Det gik slag i slag hele sommeren og alt blev mere
og mere tørt. Mange af de store skybrud, der plagede resten af landet, udeblev helt på
Bornholm. Det var selvsagt svært at finde noget som helst.
I midten af juli begyndte folk at snakke om, at de første tegn på kantareller var på
vej. En god indikator for kantareller er vejboderne, som vi jo har en del af.
Når ikke engang de har kantareller, er der heller ikke mange i skovene.
På Facebook kunne man se, at nogle var heldige at finde forskellige spisesvampe,
men på vore ture var det småt med fund og svampene var mere eller mindre indtørret.
Vi skulle helt hen til slutningen af september - begyndelsen af oktober, før det hele
tog fart. Men så gik det ellers stærkt. Der kom svampe i mængder og mange af dem
også i ekstra store størrelser. Oktober og november blev de helt store
svampemåneder, b.la. kan jeg nævne, at der var oceaner af Punktstokket indigo-rørhat
sidst på sæsonen. Det er jo ellers en af de tidlige rørhatte. Ribbestokket rørhat var
endnu mere talrig end i 2020. Gad vist, om den kan fortrænge nogle af de andre
rørhatte på fyrrelokaliteterne?
Andre interessante fund så vi blandt kantarelarterne. Både Liden og Grå kantarel
blev observeret og Gylden kantarel har det fint på det kendte sted i Povlsker Plantage.
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Den ser nærmest ud til at brede sig. Nu gælder det bare om at passe på
den. Den skal ikke plukkes, skal vi huske.
Det mest spektakulære fund var Laksefarvet mælkehat. I 2020 blev den fundet ved
Svinemosen af en Michael Sonniks. Den var ny for Danmark. I september 2021var
jeg heldig at finde den sammen med Jørn Gry og Bente Fabeck i Almindingen nord
for Bastemose. Vi konsulterede i al hast Thomas Læssøe, der var på øen. Der måtte
en ekstra tur til findestedet for at få bekræftet, at der voksede ædelgran på lokaliteten,
og så kunne Thomas verificere fundet. Den knytter sig nemlig kun til ædelgran.
Der er nu i alt 7 fund på svampeatlas fra2021, de fire er fra området ved Bastemosen,
der er et fra Svinemosen, et fra Rø plantage og endelig er der et fund fra Østjylland,
som blev godkendt i februar i år. Så nu er den ikke engang kun bornholmsk.
Thomas Læssøe var herovre, fordi Foreningen til Svampekundskabens Fremme
afholdt en ugelang lejr på Naboen i Svaneke. Formålet var at gennemprøve en lang
række svampenøgler. Nogle af os besøgte dem flere gange og fik set nogle af deres
spektakulære fund. Bl.a. Puklet gift-slørhat, som altså nu også er på Bornholm.
Anne Storgaard var også med på denne lejr, og det bevirkede, at vi kunne invitere til
en tur på Hammerknuden med Anne som turleder.
Det var en dejlig tur med lidt mere gang i svampene.
Så er jeg nået til Jubilæumsfesten, der blev afholdt den 13. november i Listedhuset.
Ikke mindre end 28 havde tilmeldt sig.
Udover selve middagen var der også konkurrencer, nemlig ”Gæt en svamp” og
blindsmagning af 9 forskellige svampe (frosne, saltede og tørrede), afsyngning af
svampesange og tale ved formanden. Vi havde desuden fremlagt en masse artikler,
fotos og medlemsblade fra vores arkiv.
Snakken gik livligt ved bordene, og vi kunne glæde os over en rigtig vellykket aften.
Dagen efter mødtes nogle af os til oprydning og rengøring. Det var måske knap så
festligt, men vældig hyggeligt.
Medlemstallet er det samme som sidste år, nemlig 85 i alt. Året før havde vi en
fremgang på 15, så det er vel i orden, at vi står på status quo denne gang.
Til gengæld stiger antal medlemmer på Facebook helt vildt. I 2020 landede vi på 809
og pr. dags dato er vi oppe på 986. Det ville jo være lækkert, hvis nogle af dem også
meldte sig ind i Svampevennerne.
Regnskabet gennemgås under næste punkt, men jeg kan da nævne, at vi har haft et
mindre underskud. Det skyldes selvfølgelig jubilæumsfesten.
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Bestyrelsen har holdt et begrænset antal møder og fik lagt turplanen
tidligt. Dog havde vi naturligvis en vis aktivitet omkring jubilæumsarrangementet,
hvortil vi nedsatte et festudvalg.
Vi har kørt med en ledig plads endnu et år, men i den kommende sæson bliver vi igen
fuldtallige. Det vil fremgå under valgproceduren. Det er glædeligt, at vi kan skaffe
nye kræfter til det frivillige arbejde. Alle ved vist, hvor svært det kan være.
Jeg plejer at sige noget om pressen. Og ordene bliver næsten de samme i år. Vi bliver
utrolig godt behandlet og de er flinke til selv at opsøge os, når de trænger til lidt nyt
om svampe. Det gælder både TV, avis og radio. Så mange tak for det. Efterhånden
deles Lars og jeg mere og mere om det og det fungerer rigtig godt. Det er jo ikke
altid, at man lige kan stille til en tur i skoven om 2 timer; så er det godt, at der en
anden, man kan spørge.
Vi holder fast i vores bibliotek og køber stadig de nyeste værker, vi finder relevante.
Bøgerne bliver ikke lånt så meget ud, men der bliver i hvert fald kigget i dem på
turene.
Til sidst lidt om fremtiden.
I bestyrelsen har vi talt om at lægge lidt mere vægt på det sociale fremover. Bl.a.
noget med at lave smagsprøver på turene. Måske skal vi også lave nogle ture på en
lidt anden måde, så der bliver mere variation. Ideer er meget velkomne.
Det er vigtigt, at medlemmerne mærker fællesskabet. Det oplevede vi tydeligt under
festen. Vi skal have lidt af den gejst til at skinne igennem på turene også.
Turplanen er ikke lagt endnu. Vi vil gerne have de nye bestyrelsesmedlemmer med i
denne planlægning.
Men vi kan da fortælle, at årets turleder ovrefra bliver Henrik Mathiassen. Han er
specialist i poresvampe og det bliver sådan, at den ene dag har fokus på netop denne
gruppe, mens den anden dag bliver en helt almindelig svampetur, Og så håber vi
altså, at Puggehatten kommer i år. Nu har det været udsat 2 gange.
Min afsluttende tak går først og fremmest til bestyrelsen, som endnu engang var med
til at give Svampevennerne en god sæson, men også til alle jer, der slutter op om
vores forening og nyder turene. Uden jer går det jo slet ikke.

På bestyrelsens vegne
Svaneke, april 2022, Karen Nisbeth
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