
Turliste 2011 

 
Oversigtskalender for sæsonen 2011-2012: 
2011: 
5. april kl. 19.00 på NaturBornholm 
28. maj kl. 13.00 Forårstur og Generalforsamling, Nylars 
26. juli Aftentur, Almindingen/Arboretet 
7. aug. Søndagstur, Ravnedal 
21. aug. Søndagstur, Rønne Plantage 
4. sep. Søndagstur - med guide for nybegyndere, Jomfrugård 
11. sep. Åben Svampedag i Hvide Hus 
24.-25. sep. Fælles weekend-ture med Naturhist.Foren. 
1. okt. Genvisit fra "Puggehatten" (Skånes svampevenner) 
7.-9. okt. Svampelejr med overnatning. Deltagere fra hele landet. Tilmelding. 
9. okt. Søndagstur, Bodilsker Plantage/Hellig Hågen 
17.-23. okt. Svampeudstilling på NaturBh. 
23. okt. Søndagstur, Rø Plantage/Borgedalsvej 
30.okt. Søndagstur, Almindingen/Lilleborg 
12. nov. Jubilæumsfest, Onsbæk Blokhus. Tilmelding. 
2012: 
21. feb. Medlemsaften med sammenskudssvampesuppe. NaturBornholm. Tilmelding 
24. mar. Judasøretur, Teglkås/Gines Minde 
10. apr. "Årets oplevelser", NaturBornholm, fællesarrangement 
14.-15. apr. Workshop: garnfarvning med svampe, Middelaldercentret. Tilmelding. 

 

Weekend workshop 
Garnfarvningen kommer til at foregå på Middelaldercentret i weekenden den 14. og 15. april 2012. 
Måske vi er nødt til at mødes fredag aften også for at bejdse garn.Nogle har selv garn, andre vil købe. Det må aftales 
blandt deltagerne. 
Der må påregnes udgifter til kemikalier mv. 
Der er ca. 10 tilmeldinger fra indsamlingsturene i efterår 2010 og 2011, men vi har plads til nogle stykker endnu. 
Tilmelding snarest til Karen Nisbeth. 

ÅRETS OPLEVELSER tirsdag den 10. april kl. 19.00 på NaturBornholm 
Det årlige fælles møde for de bornholmske naturforeninger. Alle er velkomne til at komme med et bidrag, stort eller 
lille, om deres egen helt særlige naturoplevelse i 2011. Der serveres the og kaffe. 

SVAMPETUR lørdag den 24. marts kl. 14.00 
Mødested: P-plads for enden af Teglkåsvej (ved Gines Minde) nord for Hasle. 
Vi prøver at genoplive en tradition fra ”gamle dage”, nemlig en judasøretur om vinteren. 
Judasøre er en bævresvamp, der vokser på gamle hyld, hyppigst nær kysten. Den er i familie med de kinesiske 
øresvampe, som bl.a. findes i wokblandinger og kan give et afvekslende pift til dine grøntsagsretter. Der kan også 
være andre vintersvampe, måske Fløjlsfod ellerØstershat. Tag godt med tøj på og medbring lidt varmt at drikke. Vi 
kommer ikke inden døre! 

MEDLEMSAFTEN tirsdag den 21. februar fra kl. 17.00 på NaturBornholm 
Undervisning, spisning og fotofremvisning 
Aftenen starter lidt tidligt, idet der er mulighed for at komme kl. 17.00 og få lidt teori om svampe. Karen vil give en 
kort indføring i svampenes verden og give tips til begyndere. 
Herefter står den på svampesuppe. Mon ikke nogen af jer har frosne eller tørrede svampe, som I vil donere 
lidt af til denne aften? 
Når vi er mætte, skal vi se billeder fra sæsonen. Mange af jer har haft kamera med på turene. Nu er tiden kommet, 
hvor vi andre kan få glæde af jeres ”skud”. Tag de bedste med på et USB-stik eller en cd-rom, så tager vi en tur af 
mindernes allé og får appetit på næste sæson! 
Tilmelding: mail/sms/ring til karen@nisbeth.dk eller 30 28 13 85 senest lørdag den 18. Giv besked om, hvorvidt 
du har svampe og/eller fotos med. Man må selvfølgelig gerne deltage, selvom man ikke har nogen af delene! 
 

 
  MEDLEMSFEST   
 
Svampevennerne fylder 30 år den 15. november i år. Det fejres med en fest for medlemmerne LØRDAG D. 12. 
NOVEMBER i Blokhuset ved Onsbæk. Tag gerne ledsager med. 
OBS: Tilmelding senest 1. november til 



karen@nisbeth.dk , tlf. 56 49 69 69 eller 30 28 13 85 
Vi starter kl. 15.00 med en tur i skoven, bl.a. for at plukke bordpynt. 
Når vi kommer retur, skal der laves mad, pyntes borde og drikkes kaffe. 
Middagen er beregnet til at starte kl. 18.00.  Prisen er 100 kr. pr. person. Forret bliver noget med fisk, hovedret steg 
med salater og svampe. 
Drikkevarer er for egen regning og skal medbringes. 
Medbring desuden: Service (til forret, hovedret og kaffe/the med kage). 
Tæppe eller hynde til at sidde på – stolene kan være kolde, selv om vi fyrer i brændeovnen. 
Vi søger: 
Tilskud af gode spisesvampe fra jeres eget lager – giv besked snarest. 
Energiske hjælpere til madlavning – giv besked snarest. 
Underholdningen består af bidrag fra medlemmerne: sange, taler, fortællinger, fotos. Glimt af vor historie!  Behøver 
ikke anmeldes forud. 
VEL MØDT! 
 
Søndag den 30. oktober: Årets sidste svampetur. 
Vi mødes ved Lilleborg i Almindingen kl. 10.00. Brug den store parkeringsplads ved Græssøen, Segenvej, 3720 
Aakirkeby.  
Svampene synger på sidste vers nu. Vi slutter af med en tur i den høje flotte bøgeskov og ser, hvad der er tilbage. Det 
skulle nok være muligt at finde Tragt-kantareller stadigvæk og måske Pigsvampe. Der er også forskellige sene arter af 
ikke-spiselige svampe. 
Vi kan under alle omstændigheder nyde den farverige efterårsskov og samle lidt materiale til dekorationerne 
derhjemme. 
 
Søndag den 23. oktober 2011: Svampetur til Rø Plantage. 
Mødested: P-pladsen ved Borgedalshus på Sigtevej kl. 10.00 
Rø Plantage er en klassiker. Her kan være alt, hvad hjertet begærer, også sent på sæsonen. 
Mange gode spisesvampe, svampe til garnfarvning og af og til også mere sjældne ting. 
 
Åben svampebestemmelse Mandagsåbent  kl. 16-18,  
afholdes i samarbejde mellem NaturBornholm og Svampevennerne. 
Det betyder at man kan få bestemt de svampe man selv har indsamlet i weekenden, og samtidig studere hvad andre 
har fundet. 
Desuden er det muligt at prøve hvordan man indtaster fund til svampedatabasen, så man selv kan fortsætte 
derhjemme og dermed hjælpe med det store Atlasprojekt over de danske svampe.Tilbuddet gælder følgende 
mandage: 
26. september, 3. oktober og 17. oktober 2011, kl. 16:00 - 18:00 
Det foregår på NaturBornholm, Grønningen 30, 3720 Aakirkeby i "skolestuen" lige ved hovedindgangen, og kræver 
ikke betaling af entré. Efter kl. 17 kan man benytte døren i vestsiden af bygningen. 
 
Søndag den 9. oktober: Svampetur til Bodilsker Plantage 
Mødested: Hilsestenen Hellighaagen kl. 10.00.  
Kør mod nord ad Lyngvejen fra Rønnevej, kryds Dalevejen og fortsæt ca en km ind i skoven. 
Plantagen er et rigtig godt sted for en efterårstur, selvom her er megen granbevoksning. Her er Mælkehatte, 
Slørhatte, Tragt-Kantareller, Blomkålssvampe og mange andre af de sene svampe. 
Turleder: Jørgen Albertsen. 
Hvis vejret er godt, kigger vi på svampene på stedet, ellers kører vi til NaturBornholm. 
Turen er led i weekendlejren, men er åben for alle. 
 
Weekend-lejr fredag den 7. til søndag den 9. oktober 2011  
Svampeture forskellige steder på øen med tilrejsende eksperter. Bestemmelsesarbejde på NaturBornholm, der har et 
fuldt udstyret laboratorium med 12 mikroskoper (og 12 stereolupper), hvortil vi har fri adgang fra fredag eftermiddag. 
Lejren er for medlemmer af Svampevennerne og/eller Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Overnatning på 
Rønne Vandrerhjem. 
 
Lørdag den 1. oktober 2011: besøg af vore venner fra den skånske svampeforening Puggehatten. 
Svenskerne ankommer kl. 9.50 til Rønne. De bliver hentet i biler af lokale svampevenner. Om formiddagen køres til en 
mindre lokalitet. 
Kl. 12.30 spiser vi medbragt mad på startstedet for den næste tur, som er en fælles tur, hvor alle kan støde til. 
Lokaliteten afhænger af vejr og vind på dagen, dvs. bestemmes senere. Hvis der bliver tid, kører vi til endnu en 
mindre lokalitet, før svenskerne igen drager af kl. 18.30. 
OBS: For start-oplysninger send mail eller sms til Karen Nisbeth: karen@nisbeth.dk, mobil 30281385, så får du 
lokalitet oplyst når planen er klar. 
 
Søndag den 25. september: Svampetur til Pradisbakkerne. 
Mødested: P-pladsen ved Lisegaard på sydsiden af Paradisbakkerne kl. 9.00. (Lisegårdsvejen, 3730 Nexø) 
Paradisbakkerne er en af Bornholms bedste svampelokaliteter. I gode år er her alt til spisebrug, inklusiv 
blomkålssvampe. Desuden er her flere forskellige af de særligt fænnoskandiske (nordiske) arter, især blandt 
Mælkehattene.  



Fra Lisegaard går vi i starten gennem en del avnbøg. Vores turleder har specielt ønsket at se den slags vegetation. 
Turleder: Steen Elborne fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 
Turen arrangeres i samarbejde med Naturhistorisk Forening for Bornholm. 
 
Lørdag den 24. september: Svampetur til Blykobbe Plantage/Rønne Nordskov 
Mødested: Bornholms Efterskole kl. 13.00. Haslevej 103, 3700 Rønne 
(parkering ved Villa Nova eller Antoinettevej) 
Her har vi ofte holdt ture. Området er meget afvekslende med både løv-, nåle- og blandskov på sandet bund. Hvis vi 
er heldige, ser vi de sjældne Kød-Pigsvampe, som før er fundet her. Desuden er her mange Skørhatte, forskellige 
Fluesvampe, Rørhatte og (måske) Kantareller. 
Turleder: Steen Elborne fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme. 
Turen arrangeres i samarbejde med Naturhistorisk Forening for Bornholm. 
 
Søndag den 11. 9.: Åben Svampebestemmelse og ”minikursus”. 
Sted:Hvide Hus på Fælledvejen i Hasle Lystskov fra kl. 11.30. 
11.30 til 12.15: Karen Nisbeth giver en introduktion til svampeverdenen. 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 fra mark, skov og have. Medlemmer af Svampevennerne vil tage imod og fortælle, 
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. 
Vi laver en lille udstilling med et udvalg af de indkomne svampe samt smagsprøver på nogle af spisesvampene, hvis 
der er nok – og hvis vejret tillader det! 
 
Søndag den 4.9 kl 10,00 Jomfrugård, med fokus på begyndere.  
Turen er åben for alle - du behøver ikke at være medlem, og tilmelding er ikke nødvendig. 
Mødestedsted: p-plads for enden af Udegaardsvejen, 3730 Nexø, kl. 10.00 
Turen indledes med en kort introduktion af Karen Nisbeth: "Hvad er en svamp". 
Deltagerne deles derefter op i mindre grupper med hver sin svampekyndige guide. Undervejs kan du få svar på dine 
spørgsmål af guiden, som også vil give tips til hvor man går hen, hvad man kigger efter, hvilke svampe der er nemme 
at kende og meget mere.  
Efter turen samles grupperne og ser hvad de andre har fundet. Mere erfarne svampesamlere er velkomne til at støde 
til her.  
Området er typisk sandet med fyrretræer og mange Skørhatte, men der er også muligheder for andre svampeslægter, 
bl.a. Rørhatte og Fluesvampe. 
 
Søndag den 21.8 Svampetur til Rønne Plantage. 
Mødested: vejen, der går op i skoven over for lufthavnen på Sdr. landevej kl. 10.00. 
Dette område af Rønne Plantage er ret varieret med både nåle- og løvskovsområder. Det er en populær 
svampeplukker-lokalitet og er kendt for sine Kantareller. Det er første gang, Svampevennerne har tur her, men vi 
satser på nogle gode fund! 
 
Tirsdag den 26.7: Aftentur til Forsøgsområdet i Almindingen.  
Mødested: P-pladsen ved Arboretet kl.18.30 
Vi går gennem skoven op til Forsøgsområdet for at se, hvordan dette udvikler sig. 
Det er tilladt at plukke svampe på turen frem og tilbage, men ikke i selve forsøgsområdet. 

 

Lørdag 28. maj kl. 13 Forårstur. Inden generalforsamlingen indbyder vi til en forårstur i Nylars Plantage ved Rønne 
golfbane. 
Mødestedet er P-pladsen på Aakirkebyvej lige øst for Plantagevejen, der går op til golfbanen. 
Nylars Plantage er for nylig blevet solgt og vi har fået tilladelse af ejeren til at gå en tur i plantagen. Vi synes, det 
kunne være sjovt at se, hvad den gemmer på. 
Vi håber på at se lidt forårssvampe, samtidig med at vi kan nyde den udsprungne forårsskov. 

kl. 15.00 GENERALFORSAMLING i Nylars. 
Indkaldelse med dagsorden, mødested mv. er udsendt til medlemmer af Svampevennerne. Vel mødt! 

Tirsdag 5. apr. 19:00 NaturBornholm 
"ÅRETS OPLEVELSER" 
En hyggelig aften for medlemmer af Svampevennerne, Naturhistorisk Forening, Ornitologisk Forening og Stenklubben. 
Kom og del dine små eller store oplevelser i den bornholmske natur med andre naturinteresserede. Medbring gerne 
fund eller billeder.  

 

Der skænkes kaffe og the - tag evt. selv brød med. 



 


