
Turliste 2014 

 
25.05    Forårstur og generalforsamling 
29.07    Aftentur Rønne Nordskov 
10.08    Paradisbakkerne 
24.08    Vestermarie Plantage 
07.09    Hvide Hus, Hasle 
14.09    Almindingen, østre del 
28.09    Sverige, heldagsekskursion 
29.09    Svampebestemmelse, NaturBornholm 
04.10    Poresvampe, tur og studier med Henrik Mathiassen 
05.10    Dueodde, samme turleder 
14.10    Familietur og svampebestemmelse, Aaker 
26.10    Rø Plantage, Borgedal 
02.11    Bodilsker Plantage 

 
 
Søndag den 9. november kl. 10.00: Svampetur til Bodilsker Plantage 
Mødested: Bodilsker Jagthytte. Den ligger i forlængelse af Kattesletsvejen ca 100 m inde i skoven. 
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 dem, der er fremme sent på sæsonen. Især håber vi på at se en masse 
Tragt-kantareller og Gran-svovlhatte. Måske er der også farvesvampe til garnfarverne! 
Vi har lånt jagthytten og lægger en pind i ovnen, hvis der er for koldt ude. Tag gerne frokosten med. 
 
Svampeudstilling på NaturBornholm 
I oktober måned vil der som sædvanlig være svampeudstilling på NaturBornholm. Dette fastlægges i samarbejde med 
NaturBornholm. 
Udstillingen er en kombination af en fast udstilling med bl.a. plancher og svampeeffekter, samt friske svampe. Der er 
hele måneden en skovbund, hvor friske svampe løbende bliver udskiftet. 
Emnerne for årets udstilling er ”Poresvampe” og ”Hvad kan svampe også bruges til”. 
 
Søndag den 26. oktober kl. 10.00: Svampetur til Rø Plantage 
Mødested: P-pladsen ved den røde jagthytte på Sigtevej i Rø Plantage. 
Rø Plantage slår næsten aldrig fejl. Her er et af øens mest svamperige områder, også sent på året. Og med den 
svampemængde, der har været her i efteråret, kan det kun blive en god tur. Vi satser på, at der er mange gode 
spisesvampe endnu. Folk finder stadig kantareller, pigsvampe, blomkålssvampe og ikke mindst Tragt-kantareller rundt 
i plantagerne, så find bare jagtinstinktet frem! Der kan også være flere sjældne ting af interesse for nørderne. 
Frokost og en termoflaske med noget varmt vil være en god idé. 
 
Tirsdag den 14. oktober kl. 13.00: Familietur til Aaker/Aakirkeby Plantager. 
Mødested: P-pladsen ved den gamle Produktionshøjskole for enden af Bygaden. 
Familien er i centrum for denne tur i efterårsferien, så det bliver i høj grad på børnenes præmisser. 
Vi går rundt i området og snakker om, hvad vi ser og om, hvad svampe egentlig  
er. Bagefter kører vi til NaturBornholm. 
Kl. 15.00- 17.00: Åben svampebestemmelse på NaturBornholm 
Der bliver kigget nærmere på fundne fra skoven. Nogle af svampene sættes i udstillingen (se i menuen). 
Man kan også komme med sine egne indsamlede svampe og få dem bestemt.  
 

 

Søndag den 5. oktober kl. 10.00: Svampetur til Dueodde 
Mødested: P-pladsen for enden af Fyrvejen. 
Dueodde kan være rigtig spændende med både klitsvampe og alle de forskellige arter, der gror på sandbund i 
fyrreskov og blandskov. Vi kan være heldige at finde en masse gode spisesvampe, men også nogle mere sjældne 
arter. Tag frokosten med. Turleder: Henrik Mathiassen  

Lørdag den 4. oktober: Fokus på Poresvampe 
Kl. 10.00: Svampetur i forsøgsområdet i Almindingen.  
Mødested: P-plads ved Arboretet i Segen skovpart.  
Turleder: Henrik Mathiassen.  
Vi går ind i forsøgsområdet (tilladelse er i orden), hvor vi koncentrerer os specielt om poresvampe. Andre typer 
svampe kan selvfølgelig tages med, men vi plukker ikke forråd! 
Hvis der er tid, tager vi endnu en lokalitet. 
Turen er for alle; også dem, der ikke er så interesseret i poresvampene. 
De indsamlede fund tages med til eftermiddagens program. Husk frokost. 



Kl. 14.00: Hvad er poresvampe? Hvordan lærer jeg at bestemme dem? 
Mødested: NaturBornholm, laboratoriet. 
Henrik Mathiassen, specialist i poresvampe, giver os en indføring i denne spændende og anderledes svampegruppe. 
Man kan deltage i denne del af programmet, selvom man ikke har været med på turen. 

 
Mandag d. 29. sept. kl 16-19 Svampebestemmelse 
Sted: NaturBornholm 
Har du selv været på tur i weekenden og fundet noget, du ikke kender? Så kig ned til Svampevennerne på 
NaturBornholm. Vi kan hjælpe dig. 
Der er kaffe på kanden. 
 
Søndag den 28. september 2014. 
Endagstur til Sverige  
Den skånske svampeforening Puggehatten har inviteret os til svampedag sammen med dem søndag den 28. 
september. 
Vi skal med færgen fra Rønne 6.30. I Ystad bliver vi hentet af nogle af svenskerne. De har plads til 6-8 personer. Vi 
supplerer med biler herfra alt efter behov. 
Det er meningen, at vi skal mødes med Puggehattens medlemmer kl. 10.00 ved Dunderbäcken. Det er 55 km. fra 
Ystad. Se på kort 
Svenskerne skriver, at der findes store områder med gode ”svampmarker” her. 
På vej hertil kan vi nå ét stop, som vælges på dagen. Der er foreslået Ôrups almskog, Benestads backar eller Brösarps 
norra backar. 
Færgen går retur 16,30 eller 20,30. Der har været forskellige ønsker om afgange. Nogen vil gerne hjem, andre vil 
gerne blive længe, når vi nu er på tur. Måske vi kan arrangere begge dele. 
Billetten sørger man selv for. Øvrige udgifter bliver en deling af benzin til svenskerne og benzin + færge til den eller 
de biler, der skal med fra Bornholm. 
Vi har besøgt Puggehatten en gang tidligere, og det var en fantastisk oplevelse. 
Tilmelding: Ring eller skriv til Karen på 30 28 13 85 eller mail snarest muligt. 
 
Søndag d. 14. sept. kl 10, Almindingen 
Mødested: Rastepladsen på Chr. X. ´s vej, ca 500 m syd for Segenvej, på østsiden af vejen. 
Almindingen er et dejligt skovrigt område med stor svampevariation. Kantareller, Rørhatte og andre gode spisesvampe 
skulle være muligheder. 
Tag frokosten med. Det er et dejligt sted at nyde lidt socialt samvær og kigge i vores bibliotek. 
 
Søndag d. 7. sept. kl 12-16 
Vi markerer Danmarks Svampedag med Åben Svampebestemmelse og minikursus. 
Mødested: Hvide Hus på Fælledvejen i Hasle Lystskov fra kl. 12.00 
 
12.00 – 12-30: 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 spise-svampene, hvis 
der er nok. 
Vi har kaffe og the på kanderne, og vores bibliotek med alskens svampebøger vil være til stede. 
 
Søndag d. 24. aug. kl. 13.00 Begyndertur 
Mødested: Kør ad Glasvejen (sidevej til Vestermarievej), indtil du kommer lidt ind i skoven. 
Vestermarie Plantage er en god skov midt på sommeren med mange løvtræer og sommersvampe. 
På begynderturen tages særlig hånd om nye svampeplukkere. Vi fordeler deltagerne på små hold, der hver får en 
svampekyndig med rundt i skoven til at fortælle og svare på spørgsmål undervejs. Der afsluttes med fælles 
gennemgang af dagens fund.  
Tag kaffekurven med! 
 
Søndag d. 10. aug. kl. 10.00 
Mødested: P-plads for enden af Oxemyrevejen i den østlige ende af Paradisbakkerne. 
Paradisbakkerne er en klassiker. Hvis omstændighederne er gunstige, burde her være en del Kantareller og andre 
gode spisesvampe. 
Tag frokosten med. Det er et dejligt sted at nyde lidt socialt samvær og kigge i vores bibliotek. 



 
Tirsdag d. 29. juli kl. 18.30, Rønne Nordskov 
Mødested: Rastepladsen på Haslevej (på landsiden) lidt nord for Almegårdsvej. 
Vi har ofte været på de kanter, men ikke så tidligt. Det bliver interessant at se, hvad området kan byde på i 
højsommeren. Her er meget blandet bevoksning på sandbund. 
Vi finder nok Skørhatte og Rørhatte. Det er også her, man kan stifte bekendtskab med den dødeligt giftige Snehvid 
fluesvamp. 


