
Turliste 2013 

Oversigt 
20/5  kl. 13.00: Forårstur og generalforsamling 
30/7  kl. 18.30: Aften tur til Doktor Lassens område i Sømarken og Egilsholm 
11/8  kl. 10.00: Tur til Slotslyngen  
25/8  kl. 10.00 : Nordre Almindingen med indgang fra P-plads på Bolsterbjergvej 
8/9   kl.  13.00: Svampemodtagelse ved Hvide Hus, Hasle Lystskov 
15/9  kl. 10.00: Begyndertur i Rø Plantage, Borgedalshus på Sigtevej 
28/9: AFLYST Heldagstur til Sverige til vor svenske venskabsklub Puggehatten 
29/9  kl. 13.00: Tur til Blykobbe Plantage med start fra Skovly 
Hele oktober: Svampeudstilling på NaturBornholm 
5/10 : kl. 10.00: mobil svampetur (vi kører til flere lokaliteter) turleder: Erik Rald 
6/10  kl.  10.00: tur til Paradisbakkerne, turleder (afbud fra Henrik Mathiassen) 
13/10 kl. 10.00: Tur til Pedersker Plantage ved Varperne 
14/10 kl 16-18:  Mandagsåbent på NaturBornholm 
27/10 kl. 10.00: tur til Bodilsker Plantage med start fra Bodilsker jagthytte 

 
Oktober måned: Svampeudstilling på NaturBornholm 
I oktober måned vil der som sædvanlig være en mindre svampeudstilling på NaturBornholm. 
Udstillingen er en kombination af en fast udstilling med plancher og svampeeffekter, samt friske svampe og 
svampemodtagelse - Den omfatter bl.a. et landskab med nåleskov, åbent land og løvskov.. Dette fastlægges i 
samarbejde med NaturBornholm. 
Se på www.naturbornholm.dk  ang. åbningstider, særlige aktiviteter i efterårsferien m.v. 
OBS: Der skal løbende bruges friske svampe til at vedligeholde udstillingen. Man er meget velkommen til at aflevere 
friske svampe til naturvejlederne hele måneden. Tak! 
 
Søndag den 27. oktober kl. 10.00: Svampetur til Bodilsker Plantage 
Mødested: Bodilsker Jagthytte. Den ligger på Kattesletsvejen 14, ca 200 m inde i skoven efter krydset med 
Dalevejen. 
Bodilsker Plantage er næsten blevet fast programpunkt som årets sidste tur. Selv om det mest er granskov, finder vi 
alligevel gode spisesvampe her. Og netop de, der er fremme sent på sæsonen. Især håber vi på at se en masse Tragt-
Kantareller. Indtil nu har de været både små og få, men mon ikke de sætter fart på her i løbet af måneden. 
Også her ser vi på svampene, når vi samles efter jagten, så de, der gerne vil hurtigt hjem, får mulighed for det. For 
dem, der har mere tid, er der mulighed for at spise den medbragte frokost og få en svampesnak. Vi har lånt 
jagthytten og lægger en pind i ovnen.  
 
Mandag den 14. oktober: Mandagsåbent på NaturBornholm kl. 16.00 – 18.00. 
Har du ikke mulighed for at deltage på turen søndag?  - har du været ude selv og fundet noget, du er usikker på? - 
eller vil du bare gerne mødes med andre svampeentusiaster? 
Så mød op på NaturBornholm mandag den 14. oktober mellem kl. 16.00 og 18.00. 
Svampekyndige fra Svampevennerne sidder klar til at kigge på dine svampe, give råd og tips til plukning og 
tilberedning, samt tage en snak om alt muligt andet, der har med svampenes verden at gøre. Vi har også 
svampebøger med. Der er kaffe og the til rådighed. 
 
Søndag den 13. oktober kl 10.00: Svampetur Pedersker Plantage 
Mødested: Pedersker Jagthytte ved Varperne på Ølenevej. 
Området ved Varperne er et velkendt, svamperigt område. Det er muligt at gå på begge sider af Ølenevej, så der er et 
stort, varieret areal til vores rådighed. Vi håber på nogle gode fund og godt vejr.  
Svampene gennemgås, når vi har plukket et par timer. Tag gerne madpakken med, så vi kan blive og få en god 
svampesnak bagefter. Vi har ikke lånt hytten, så det foregår udendørs! 
 
Lørdag den 5. oktober  
kl. 10.00: Mobil svampetur  
Mødested: Kvicklys parkeringsplads, Nordre Kystvej, Rønne kl. 10.00 
Programændring: Årets udenøs turleder vil være biolog Erik Rald. Han har været hos os før, og har et bredt 
kendskab til svampe. 
(afbud fra Henrik Mathiassen, biolog og svampekyndig med speciale i poresvampe.) 
Vi foreslår Rønne Nordskov, Langebjerg (vokshatte) og en sprækkedal, men det kan ændres på dagen, hvis der er 
andre ønsker 
Kl. 15.00 på NaturBornholm: Svampegennemgang med særligt fokus på et par udvalgte arter. Turleder: Erik 
Rald.  
Man kan deltage i det ene eller det andet eller begge arrangementer som man vil. 
 



Søndag den 6. oktober kl. 10.00: Svampetur til Paradisbakkerne 
Mødested: Ibsker jagthytte.  
Man SKAL køre ind fra Plantagevej i vestenden af Oxemyrevejen/Lintsvej (selvom der er et ”indkørsel forbudt” skilt - 
denne dag har vi tilladelse).  
Vi skal vise dette dejlige svampeområde frem for vores turleder ovrefra. Her er meget varieret med klippesøer, dale, 
lav bevoksning, nåleplantage og blandskov. På det rigtige tidspunkt et eldorado for svampejægere! 
Vi har lejet jagthytten, så tag madpakken med. 
Turleder: Erik Rald 
 
Søndag den 29. sept.: Eftermiddagstur til Blykobbe Plantage kl. 13.00 
Mødested: p-plads ved restaurant Skovly. 
Vi ser, hvad dette område med blandet skov på sandbund kan byde på.Tag kaffen med! 
 
AFLYST: Lørdag den 28. september: Endagstur til Sverige 
Vi skal igen besøge vores svenske venner i "Puggehatten". De henter os i Ystad og kører os rundt til flere 
svampelokaliterter. Hvis vi bliver mange kan vi evt. tage en bil med fra Rønne og så dele udgiften. Turen koster kun 
billetten, fortæring og benzinpenge til svenskerne. 
Afgang fra Rønne Havn kl. 06.30, hjemkomst Rønne kl. 17.50. 
Kontakt Karen Nisbeth for nærmere oplysninger. 
 
Søndag den 15. september kl. 10.00: Begyndertur til Rø Plantage 
Mødested: P-plads ved Borgedalshus og jagthytten på Sigtevej. 
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. 
Rø Plantage er et velkendt og godt varieret område med både nåleplantage, blandskov og rigtig bøgeskov. Her er der 
gode muligheder for både spisesvampe og lidt mere usædvanlige svampefund. 
Tag madpakken med! (tur og gennemgang varer 2½-3  timer ialt) 
 
Søndag den 8. september: Åben Svampebestemmelse og minikursus. 
Hvide Hus på Fælledvejen i Hasle Lystskov fra kl. 12.00. 
12.00 – 12-30 Minikurus 
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 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 25. august kl. 10.00: Svampetur til Almindingen nordre del. 
Mødested: Den store rasteplads på Bolsterbjergvejen, lidt vest for der, hvor vejen svinger. 
Vi går ind ad skovvejen Jagtvejen, der fortsætter sydpå til Puggekullekær. Der er mange muligheder for at sprede sig i 
området med varierende nåle- og løvskov. Store dele af skoven her er af nyere dato, da det meste er plantet til efter 
det store stormfald i 1967.  
Tag frokosten med. Der er masser af borde-bænkeplads på rastepladsen (turen slutter her). 
 
Søndag den 11. august kl. 10.00: Svampetur til Slotslyngen. 
Mødested: P-plads syd for Hammershus på Slotslyngsvejen (gamle campingplads). 
Slotslyngen er et dejligt varieret område med bl.a. en del egebevoksning. I heldige år er her godt med Kantareller, så 
lad os nu se…. 
Tag frokosten med, så slutter vi turen med fællesspisning. Vi har smuk udsigt mod Hammershus fra den yderste 
borde-bænke-plads. 
 
Tirsdag den 30. juli kl. 18.30: Aftentur til Vestre Sømark 
Vi prøver to små lokaliteter i Vestre Sømark, nemlig Doktor Lassens skov og området ved Egilsholm, der tilhører 
Københavns Kommunens Feriekolonier. 
Mødested: Kør fra i Pedersker ved kirken ad Bavnevej mod syd, til du rammer Bonaveddevej. Følg denne mød øst, til 
du når Dr. Lassens vej på højre hånd. Efter vi har afsøgt området, følges vi ad til Egilsholm, der ligger for enden af 
Bavnevej. 
Begge områder indeholder en del fyr og gran. Hvis Skørhattene er fremme, kan der være gode fangster. Og så bliver 
sikkert der lejlighed til at studere den ildesmagende Galde-Rørhat. 



 
Mandag (2. pinsedag) den 20. maj 2013 kl. 13.00 Forårstur 
Vi mødes ved Schäferhundeklubbens klubhus, Lille Myregårdsvejen 10 i Aaker Plantage kl. 13.00. Kør ind ad 
skovvejen, der er markeret med et skilt til Schäferhundeklubben.  
Det bliver spændende at se, hvad der er af svampe i bøgeskoven så tidligt på sæsonen! Under alle omstændigheder 
kommer vi til at få en dejlig tur i pinseskoven. 
Efter turen kører vi hjem til Ole Højerslev, hvor der holdes generalforsamling. 


