
Turliste 2010 

 
12.apr. 19.00 NaturBornholm 
Årets oplevelser i Bornholms natur udsættes på grund af vejret til 12. april 2010 kl. 1900 

Svampevennerne 

DOF-Bornholm 

Bornholms Stenklub 

Naturhistorisk Forening 

(var oprindelig planlagt til mandag d. 25. januar 2010 på NaturBornholm) Bidrag i form af egne oplevelser modtages 
gerne. Mødet vil blive annonceret i dagspressen. 
 
 
30. maj 11.00 Rabækkesøen 
Forårstur søndag den 30. maj 2010 kl. 11.00 
Søndag den 30. maj indbyder vi til en forårstur ved Rabækkesøen og de andre søer i området ved Snorrebakken i 
Rønne. 
For nogle år siden havde vi en tilsvarende tur her med Inga Strøm som guide og Inga har tilbudt at gå med igen. Hun 
foreslår, at vi parkerer lige efter Harbovej 136. Der ligger et område brak, som er tiltænkt den nye omkørselsvej. På 
den måde er vi hurtigt inde ved den største sø, og man kan vælge, om man går rundt om den, eller man kan gå 
længere ind i området bagved. Det er absolut det mest spændende rent naturmæssigt, fortæller Inga. 
Vi håber på at se lidt forårssvampe, samtidig med at vi kan nyde forårsskoven.Vær forberedt på, at terrænet kan være 
temmelig mudret, så det kræver ordentligt fodtøj! 
Efter turen kører vi hen til Inga, spiser den medbragte frokost og holder den årlige generalforsamling (se denne). 
 
Onsdag den 28. juli: Aftentur til Paradisbakkerne 
Mødested: P-pladsen for enden af Oxemyrevejen kl. 18.30 
Vi lægger ud med en aftentur til Paradisbakkernes nordlige ende. Det er ikke første gang, vi starter sæsonen her og 
ofte har det været med gode resultater, bl.a. af Kantareller. Det bliver spændende at se, hvordan svampene ter sig 
efter den lange vinter! 
Karen Nisbeth laver en kort indføring i svampenes verden kl. 17.45 - 1815 
 
Onsdag den 4. august: Aftentur til Døndalen 
Mødested: P-pladsen ved Døndalen på Strandvejen kl. 18.30 
I selve Døndalen er der en speciel vegetation, der kan give anderledes fund. Oppe i bøgeskoven kan vi finde de 
sædvanlige sommersvampe såsom Skørhatte, tidlige Rørhatte, Kantareller og forskellige Fluesvampe. 
 
Søndag den 15. august: Svampetur til Kleven 
Mødested: Kør fra Klemensker ad Splitgårdsvej, drej ad Dammegårdsvej til cykelvejen krydser denne. Her er der plads 
til biler. Mødetid kl.10.00 
Vi har aldrig før prøvet en tur i dette område, så det bliver vældig spændende. Der er skov til begge sider, afbrudt af 
klippevægge. De hurtigtgående kan nå hen til området omkring Spellinge mose. 
 
Søndag den 29. august: Svampetur til Bodilsker Plantage 
Mødested: Hilsestenen ”Hellig Hågen” kl. 10.00. Kør ad Lyngvejen fra Nexølandevejen mod nord og fortsæt et lille 
stykke ind i plantagen til du møder Hellig Hågen. 
Som regel gemmer vi plantagerne til sidst på sæsonen, men nu skal vi altså se, hvad der er om sommeren. Området 
er kendt for Kantareller og Karl Johan. Så må vi se, om vi lige rammer et Rørhatte-boom! 
 
Søndag den 12. september: Åben Svampebestemmelse, minikursus. 
Hvide Hus på Fælledvejen i Hasle Lystskov fra kl. 11.30. 
11.30 til 12.15:  Karen Nisbeth laver minikursus indeholdende  bl.a. hvad er en svamp – hvordan kender jeg de giftige 
– hvordan kommer jeg i gang med at samle spisesvampe. 
13.00 – 16.00: Svampemodtagelse  
Kom med egne indsamlede svampe. Vi tager imod og fortæller, hvad I har fundet og om det kan spises. Vi giver gode 
råd om plukning, tilberedning, opbevaring mv. Der lægges særlig vægt på spisesvampenes forvekslingsmuligheder 
Udstilling med et udvalg af de indkomne svampe samt smagsprøver, hvis vejret tillader det. 
 



Lørdag den 18. september: Svampetur til Torpe Bakker. 
Mødested: Fejlerevejens udmunding i Torpevej kl. 10.00. Parkering vil herefter blive anvist. 
Torpe Bakker er privat område, og vi har ikke besøgt område siden 1983. Vi er blevet inviteret derop af en af 
lodsejerne, hvilket vi er vældigt glade for. Her er både partier med løv- og nåleskov og som navnet siger, er terrænet 
ret kuperet.  
Området er stort set ukendt for os rent svampemæssigt, så det bliver spændende at se, hvad vi kan finde. 
 
Søndag den 19. september: Svampe- og fugletur med NaturUng 
Mødested: P-pladsen for enden af Springbakkevejen, en sidevej til Vestermarievej kl. 14.00. 
I skoven leder vi efter svampe og når vi kommer op på klinten ser vi om der er fugle på engen nedenunder. 
Der er en enestående udsigt ud over dalen og markerne. 
Turledere: Tove Skovgaard og Vibse. 
 
Lørdag den 2. oktober: Svampetur til Sverige 
Skånes svampeforening ”Puggehatten” har inviteret os på svampetur. Kig ind på deres hjemmeside og se nogle sære 
svampe de har hinsidan. 
Vi mødes i forhallen ved BornholmsTrafikken kl. 6.15 (afgang 6.45). Hjemkomst 20.15. 
Svenskerne vil køre os rundt til flere lokaliteter i deres egne biler, derfor er der et begrænset antal pladser. Det koster 
altså kun billetten (og benzinpenge til værterne). Hvis vi selv deles om en bil eller to, kan der naturligvis komme flere 
med. Kontakt Karen Nisbeth for nærmere oplysninger. 
Tilmelding nødvendig senest 26. sep. 2010 
Kontakt Karen på karen@nisbeth.dk eller tlf. 56 49 69 69 / 30 28 13 85 
 
 
Lørdag den 9. oktober: Svampetur til Dueodde 
Mødested: Den store P-plads for enden af Fyrvejen kl. 14.00 
Dueodde er et velkendt ekskursionsmål, og som regel er vi heldige med at finde både spændende, sjældne sager og 
gode spisesvampe. 
Efter turen køres til NaturBornholm, hvor svampene gennemgås. 
Turen afholdes i samarbejde med Bornholms Naturhistoriske Forening. 
Turleder: Torbjørn Borgen.  
Torbjørn er et kendt ansigt i svampekredse, men det er første gang, han er turleder på Bornholm.  
 
 
Søndag den 10. oktober: Svampetur til Aaker Plantage/Almindingen 
Mødested: Produktionshøjskolen for enden af Bygaden kl. 10.00. 
Med udgangspunkt fra Produktionshøjskolen er der mange muligheder for at komme i både løv– og nåleskov samt 
blandet bevoksning. Dette giver som oftest en stor artsrigdom. 
Efter turen har vi mulighed for at komme indendørs på skolen for at gennemgå dagens fund. Medbring gerne 
madpakken og noget varmt at drikke. 
Turen afholdes i samarbejde med Naturhistorisk Forening 
Turleder: Torbjørn Borgen  
 

 
Søndag d. 17.okt. kl. 14.00: Svampetur med NaturUng .  
Ved Borredalssøen er der fine voksesteder for svamp e. Efter svampejagten er der tændt op 
i bålet og vi tilbereder de spise-svampe  vi har fundet. Vi udlevere en lille planche om de 
mest almindelige spisesvampe.  Mødested: P- pladsen v. bålstedet på Sigtevej i Rø Plantage. 
Turleder: Tove Skovgaard  

 
UGE 42: Svampeudstilling på NaturBornholm 
Traditionen tro er der i oktober svampeudstilling på NaturBornholm. 
Det er en udstilling bestående af plancher med information, forskellige effekter i montrer, og i efterårsferien også 
friske svampe. 
Du er meget velkommen til at aflevere friske svampe til udstillingen! 
NaturBornholm har åbent fra kl. 10.00 til 17.00 hver dag, og der skal nok blive taget hånd om de svampe, du kommer 
med. 
 
 
Søndag den 24. oktober: Svampetur i Almindingen 
Mødested: P-pladsen på Chr X`s vej – sidevej til Segenvej (øst for Bastemose) kl. 10.00. 



Vi tager en tur i efterårsskoven og leder efter de sene svampe. Her er både løv- og nåleskov alt efter,  hvilken vej man 
vælger at gå. Det giver muligheder for både Tragt-Kantarel, Gran-Svovlhat og måske også Almindelig Kantarel. Vi skal 
også se på, hvad der ellers gemmer sig af sjove og spændende arter her sent på året. 
 
 
Søndag den 31. oktober: Svampetur til Bodilsker Plantage 
Mødested: Bodilsker jagthytte kl. 10.00. Kør op ad Kattesletsvejen, fortsæt lige ud ind i skoven der, hvor vejen 
krydser Dalevejen. 
Årets sidste tur går som så ofte før til Bodilsker Plantage. Det er et dejligt svampeområde om efteråret, selvom 
vegetationen overvejende er gran. Her plejer at være gode fangster for dem, der samler spisesvampe, specielt Tragt-
Kantareller, Gran-Svovlhatte, Blomkålssvamp (ikke hvert år) og de sidste Alm. Kantarel. 
 
 
Søndag den 7. november: Ekstratur til Bodilsker Plantage med særligt fokus på farvesvampe. Der er puttet i frysere 
til senere brug på et svampefarvekursus. 


