
Turliste 2012 

Oversigt 
Søndag den 6. maj   kl. 13.00    Forårstur i Nexø Lystskov (derefter Generalfors.) 
Onsdag den 25. juli   kl. 18.30    Aftentur til Raghammer (hvis der ikke skydes) 
Søndag den  5. aug.  kl. 10.00    Begyndertur til Almindingen, Gulbakkevejen 
Søndag den 19. aug. kl. 13.30    Finnedalen, P-plads midt i dalen 
Søndag den 26. aug. kl. 10.00    Bastemosen, Almindingsvejen ved Fugletårnet 
Søndag den  9. sept. kl. 12.00    Hvide Hus, Fælledvej, Hasle Lystskov 
Lørdag  den 22. sept.                 Margot Nielsen         
Søndag den 23. sept.                 Margot Nielsen  
Mandag den 1. okt kl. 16-18       Åben svampebestemmelse på NaturBornholm 
Lørdag  den  6. okt.                   Sverigestur UDSAT TIL 2013 
Lørdag  den  6. okt.   kl. 13.00    Tobias Frøslev, Naturhistorisk forening 
Søndag den  7. okt.   kl. 10.00    Tobias Frøslev, Svampevennerne          
Hele oktober i åbningstiden         Svampeudstilling på NaturBornholm 
Mandag den 15. okt kl. 16-18      Åben svampebestemmelse på NaturBornholm 
Søndag den 21. okt.  kl. 10.00    ”Produktionshøjskolen”, Bygaden 
Mandag den 22. okt kl. 16-18      Åben svampebestemmelse på NaturBornholm 
Søndag den  4. nov.  kl. 10.00     Bodilsker Plantage 
Søndag den 11. nov. kl. 10.00     Ølene ved Varperne 
Torsdag den 28. feb.'13 kl. 17     Medlemsaften på NaturBornholm 
Tirsdag den 9. apr. 2013 kl 19     Årets Oplevelser på NaturBornholm 

Årets oplevelser  
Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 på NaturBornholm 
Aftenen, hvor de bornholmske naturforeninger mødes og fortæller om egne oplevelser. 
Kom og hør om, hvad der er sket i 2012 i Naturhistorisk forening, Stenklubben. DOF og Svampevennerne. 
Fortæl selv om en god naturoplevelse i 2012, selvfølgelig gerne noget med svampe, men det er ingen betingelse.  

AFLYST: Medlemsaften. Torsdag d. 28. februar 2013 fra kl. 17.00:  
Lidt vinterhygge med mad, svampesnak, konkurrence og fotokiggeri. 
Vi håber, nogle af deltagerne vil ofre lidt af deres vinterforråd og medbringe svampe til et fælles aftensmåltid. 
Vi tager også gerne imod en kage til kaffen! 
Mens maden tilberedes, fortæller Karen lidt om svampe og svampebestemmelse for begyndere. 
Herefter skal vi se på deltagernes medbragte fotos og mindes den forgangne sæson. 
På et tidspunkt er der indlagt en konkurrence: ”Gæt en svamp”, hvor alle kan gætte med på en række fotos af 
svampe. Der bliver præmie både til den, der har flest og den, der har færrest rigtige! 
Tilmelding til Karen på mail eller telefon/sms senest d. 24. feb. Ved tilmelding bedes du oplyse, om du har svampe 
med (hvilke) og også gerne om du medbringer fotos. 

 
Søndag den 11. november kl. 10.00: Svampetur til Ølene ved Varperne 
Mødested: Pedersker Jagthytte ved Varperne på Ølenevej 
EKSTRATUR!! Vi satser på, at der stadig er gang i skoven. Også her gælder det først og fremmest Tragt-Kantarellerne, 
når det handler om spisesvampe, men der findes flere spændene arter at kigge på så sent på sæsonen, f.eks. 
Riddderhatte og Slørhatte. 
Vi kan ikke komme ind i huset, men er det godt vejr, kan en medbragt håndmad og noget varmt at drikke godt klares 
udendørs. 

 

Søndag den 4. november kl. 10.00: Svampetur til Bodilsker Plantage 
Mødested: Bodilsker Jagthytte. Kør op ad Kattesletsvejen fra Nexø Landevej og fortsæt ind i skoven, til du når 
hytten.  
Bodilsker plejer at være et godt sted sidst på sæsonen. Her er næsten garanti for Tragt-Kantareller og ofte ser vi 
mange Gran-Svovlhatte og Honningsvampe. Er man rigtig heldig, støder man måske på en Blomkålssvamp. Til de 
farveglade kan der være nogle gode Slørhatte. 
Vi kan komme ind i hytten, hvor vi kan fyre op. Medbring evt. madpakke og noget varmt at drikke. 

Hele oktober måned: Svampeudstilling på NaturBornholm 
I oktober måned vil der som sædvanlig være svampeudstilling på NaturBornholm 
Udstillingen er en kombination af en fast udstilling med bl.a. plancher og svampeeffekter, samt friske svampe og 
svampemodtagelse. Dette fastlægges i samarbejde med NaturBornholm. 



Søndag d. 21. oktober kl 10.00: Traditionel svampetur i Aakirkeby Plantage: indsamling af svampe med 
efterfølgende gennemgang v/ foreningens kendere. 
Mødested: P-plads ved Bygaden 25, 3720 Aakirkeby (den tidligere Produktionshøjskole). 
Med udgangspunkt fra mødestedet er der mange muligheder for at komme i både løv– og nåleskov samt blandet 
bevoksning. Dette giver som oftest en stor artsrigdom. 
Medbring gerne madpakken og noget varmt at drikke. 
Søndag den 7. oktober kl 10.00: Svampetur til Rø Plantage nord. 
Mødested: Der hvor Mortingevej slår et knæk og Nordvejen, der går ind i plantagen, begynder. 
Denne gang prøver vi Rø Plantage fra nordsiden, hvilket vi ikke har gjort før. 
Det bliver spændende at se, hvad der møder os, men Rø er næsten altid velsignet med et godt svampeflor. På denne 
årstid handler det om de sene svampe, bl.a. Ridderhatte og naturligvis Tragt-kantareller. 
Turen afholdes i samarbejde med Naturhistorisk Forening 
Turleder: Tobias Frøslev, biolog og redaktør på "Svampe" 

 

Lørdag den 6. oktober: Svampetur i Almindingen 
Mødested: P-pladsen ved Arboretet kl. 13.00 
I området her finder vi egebevoksning, avnbøg, almindelig bøg, nåletræer og blandskov. Desuden er her en formidabel 
udsigt over Vallensgårdsmosen og hele Sydbornholm. 
Turen afholdes i samarbejde med Naturhistorisk Forening. 
Turleder: Tobias Frøslev 

NaturBornholm og Svampevennerne afholder igen i år MANDAGSAFTNER for svampeinteresserede. 
Det betyder, at man kan få bestemt de svampe, man selv har indsamlet i weekenden og samtidig studere, hvad andre 
har fundet 
Desuden bliver 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. 
Det foregår mandage den 1. okt., 15. okt. og 22. okt. fra kl. 16.00 til 18.00 på NaturBornholm i skolestuen. Man 
kan komme ind uden at løse billet til NaturBornholm, skolestuen ligger lige til højre for hovedindgangen.  
 

 

Søndag den 23. september kl. 10.00: Svampetur til Paradisbakkerne. 
Leder: Margot Nielsen. 

Mødested: Ibsker jagthytte.  
Man SKAL køre ind fra vestsiden ad Lindtsvej (selvom der er et ”indkørsel forbudt” skilt - denne dag har vi tilladelse). 
Paradisbakkerne er et af øens mest svamperige områder, og her plejer de fleste at få en god fangst. 
Vi har lejet jagthytten, så vi kan slutte af med at hygge os inden døre med Margot, inden hun skal hjem igen. 
Husk madpakken! 

Lørdag den 22. september kl. 10.00: Svampetur til Rønne Plantage  
og kl. 14.00: Eftermiddagskursus på NaturBornholm  
Leder og underviser: Margot Nielsen 
 
Mødested: Den åbne plads ved Skelsmyr over for Lufthavnen. Parkér helst ved lufthavnen og gå over vejen ind i 
skoven, ca. 50 m., til du kommer til pladsen. 
Vi har prøvet at starte herfra et par gange med ganske gode resultater, især af spisesvampe som Kantareller og 
forskellige Rørhatte. Her er megen blandskov, så udbuddet er varieret. 
Efter gennemgangen af svampene fortsætter vi til NaturBornholm, hvor Margot vil undervise os. 
Vi skal bl.a. arbejde med at indtaste fund. Så det vil være en god idé at få sig et login på forhånd. Følg vejledningen 
på svampeatlas.dk. Desuden prøver vi at artsbestemme ved hjælp af elektroniske nøgler, og for nørderne er der 
mulighed for at prøve at mikroskopere. 
Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med – blot interesse for svampene! 
Tag madpakke med. Vi byder på kaffe/the om eftermiddagen. 

 
Søndag den 9. september 2012: Åben Svampebestemmelse og minikursus 
 
Sted: Hvide Hus på Fælledvejen i Hasle Lystskov  
Program: 
12.00 – 12-30: Minikursus 
Karen Nisbeth's ultrakoncentrerede kursus 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 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. 

Søndag den 26. august kl. 10.00: Svampetur til Bastemose i Almindingen. 

Mødested: Den store p-plads ved fugletårnet lige øst for Bastemose på Segenvej. 
Vi har efterhånden lavet ture nogle gange fra denne lokalitet, og Almindingen er jo dejlig varieret. 
Det er også her, vi kan se nogle af de arter, vi kalder for ”Grib Skov-svampe”, og som vi sjældent støder på andre 
steder på øen. F.eks. Skade-blækhat, Stor Løg-bruskhat og Gylden Kam-fluesvamp. 

Søndag den 19. august kl. 13.30: Familietur til Finnedalen 
 
Mødested: P-pladsen på Finnedalsvej midt i Finnedalen.  
Ud over en almindelig tur, hvor man plukker på egen hånd eller i smågrupper, bliver der samtidig et særligt forløb 
for børnefamilierne, som Tove Skovgaard vil tage sig af. Man går i samlet flok, kigger på skoven og svampene med 
børnenes øjne, mens Tove fortæller undervejs. 
Der bliver fælles gennemgang af dagens høst til sidst. Tag gerne "kaffekurven" med. 

Søndag den 5. august kl. 10.00: Begyndertur til Almindingen, Vestre indlæg 

Mødested: P-plads for enden af Gulbakkevejen.  
Her tages særlig hånd om nye svampeplukkere. Vi deler deltagerne op i mindre hold, der hver får en svampekyndig 
med rundt i skoven til at svare på spørgsmål og fortælle undervejs. Der afsluttes med fælles gennemgang af dagens 
fund. 
I den sydvestlige del af Almindingen er der en god blanding af løv- og nåleskov. Her i sommertiden plejer der at være 
godt med Kantareller, og vi kan også finde nogle af de svampe, der ellers hører hjemme i f.eks. Grib Skov og ikke ses 
så tit på Bornholm, eksempelvis Skade-Blækhat, Fastkødet Skørhat, Stor Løg-Bruskhat, Gylden Kam-Fluesvamp. 
Tag madpakken med! Vi spiser sammen efter turen, hvis vejret tillader det. 

Onsdag den 25. juli kl. 18.30: Aftentur til Raghammer. 

Mødested: Søndre Landevej – den del, der går direkte syd - ved Tyskegaard og Vestregaard. 
 
Vi starter sommersæsonen med en aftentur til skydeterrænet på Raghammer Odde. Det er et spændende område med 
både skov, overdrev, hede og strand, så her er muligheder for at finde arter vi ikke er vant til at se. 
 
Hvis der skydes, flyttes turen. Se hjemmesiden eller ring/sms til Karen Nisbeth 30 28 13 85 

 
Søndag den 6. maj 2012 kl. 13.00 indbyder vi til en forårstur i Nexø Lystskov. 

Vi mødes på p-pladsen ved siden af den gamle kirkegård på Mosevej (p-pladsen ligger i den nordre ende). 
Vi satser på, at skoven er begyndt at grønnes. Hvis vi er heldige, kan vi finde Anemonens Knoldskive mellem 
anemonerne. Det er godt nok ikke en spisesvamp, men den er sjov at studere. Og måske er der kommet andre tidlige 
svampe i skoven. 
Efter turen afholder vi den årlige generalforsamling. 

 


