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Foreningens aktiviteter
Januar – juli 2021
Generelt
Hold øje med foreningens hjemmeside www.biologiskforening.dk, hvor du vil kunne finde eventuelle
ændringer samt tilpasninger til corona-restriktionerne. Indtil videre er der af hensyn til gældende
restriktioner, tilmelding til de fleste af foreningens arrangementer.

Fugletur til Agger Tange
Lørdag den 2. januar 2021 kl. 9.00

Mødested: ”Svaneholmhus”

Turledere: Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660).
Arrangeres i samarbejde med BFNs Naturkursers Fuglestudiekreds.

Naturoplevelser
Onsdag den 13. januar 2021 kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller.
BFNs halvårlige møde hvor medlemmerne via billeder og andet har mulighed for at fortælle om nogle
af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland. Foreningens medlemmer opfordres til
at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen.
BFNs halvårlige møde hvor medlemmerne via billeder og andet har mulighed for at fortælle om nogle
af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 2020. Foreningens medlemmer
opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen.
Dog – hvis du har mere end en halv snes billeder bedes du kontakte
Jørgen Nordkvist på nordkvist@mail.dk eller 2342 9768

Foreløbige lange indlæg:
Henrik Haaning Nielsen vil fortælle om naturen i Antarktis og på Sydgeorgien. Der vil blive vist
billeder fra det stormomsuste Drakestræde med albatrosser og andre havfugle, men også fra
tusindtallige pingvinkolonier, legesyge hvaler samt kontinentets og øernes mægtige landskaber.
Børge Petersen vil fortælle om det tropiske paradis Seychellerne. Der vises billeder fra hovedøen
Mahe og fra fugleparadiset Bird Island, hvor der ud over mange fugle også er havskildpadder og
kæmpe landskildpadder. Der er mange endemiske arter på øerne, og Børge vil vise nogle af dem.
Max deltagerantal: 25
Tilmelding til Else Kristensen på else.mk@live.dk senest d. 10. januar

Torsdagsmøde i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller
Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.30 – ca. 21.30 Forslag til arrangementer i efteråret 2021.
Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i
perioden fra juli 2021 til december 2021.
Aftenens tovholdere: Else Kristensen og Jørgen Nordkvist.
Evt. kontakt: Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 416577.

BFNs ordinære generalforsamling
Lørdag den 20. marts 2021 kl. 13 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af reviderede regnskaber
Fastsættelse af kontingenter
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
Valg af formand for et år ad gangen
Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
Valg af to revisorer for et år ad gangen
Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
Eventuelt
BFNs Naturpris

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17. Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt
brød.
Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris.

Generalforsamling i BFNs Naturkurser
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller
onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.30
Dagsorden er følgende:
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
10) Eventuelt.

Temaaften om Hawaii-øerne
Onsdag den 14. april 2021 kl. 19.30 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, Tved
Jørgen Nordkvist vil fortælle om:
Opståen, historie, kultur og sprog.
a) Hvordan er øerne opstået?
b) Øernes historie fra de første menneskers indvandring ca. 300 AD til i dag.
c) Kultur og sprog.
d) Befolkningens sammensætning i dag.
Øernes natur
Øgruppen er nok den mest isolerede øgruppe på jordkloden. Derfor har øerne fungeret som et
evolutionsværksted, hvor der er udviklet mange endemiske arter (arter der kun findes på et
begrænset område). 47 % af blomsterplanterne er endemiske. F.eks. er der 110 forskellige arter af
Lobelioid-underfamilien, som bliver bestøvet af fugle tilhørende den endemiske underfamilie
hawaiian honeycreepers.
Desværre er 47 % af blomsterplanterne indførte/indslæbte. De indførte arter udgør en trussel mod
de hjemmehørende arter. Naturen er meget varieret med mange naturtyper lige fra tropisk regnskov
over tørskov til subalpine/alpine områder.
Max deltagerantal: 20
Tilmelding til Else Kristensen på else.mk@live.dk senest d. 11. april,

Tur til Mols Bjerge for at se et projekt med rewilding
Lørdag den 29. maj 2021
Turen foretages i privatbiler. I forbindelsen med tilmelding vil Else Kristensen arrangere fælleskørsel.
På Molslaboratoriet har man udstukket en ny kurs for naturforvaltning, som tager bestik af den
udvikling, som er i gang overalt i Europa; nemlig i retning af en vild, selvregulerende natur.
Fænomenet kaldes rewilding, og det findes i mange udgaver, men bundlinjen er, at man på
Molslaboratoriet går fra landbrug til ren natur.
I stedet for vinterfodring og mange små hegn er der udsat et mindre antal køer og vildheste, der selv
må finde ud af, hvordan de vil leve på de særdeles varierede arealer, der kun er omgivet af et enkelt
yderhegn. Forventningen er, at der bliver spist helt op om vinteren, mens vegetationen om
sommeren vil blomstre mere rigeligt end tidligere.
Vores guide bliver Pernille Mølgaard Andersen
Prisen for guidningen bliver 175 kr. pr. person og guidningen tager 2 timer
Hertil kommer prisen for transport og fortæring.
Guidningen begynder kl. 12.30. Vi skal så køre fra Kjelstrup Rasteplads senest kl. 9.15 og er på
Molslaboratoriet ca. kl. 12.00. Så bliver der tid til at spise sin medbragte frokost.
Max deltagerantal: 25. Turen gennemføres kun hvis vi kan samle 20-25 deltagere.
Tilmelding til Else Kristensen på else.mk@live.dk senest d. 1. marts 2021

De Vilde Blomsters Dag 2021
Søndag den 13. juni.
Arrangementet laves som et samarbejde mellem BFN og Thisted Kommune.
Lokalitet, tidspunkt og ekskursionsledere er endnu ikke aftalt.
Disse ting annonceres i maj-nummeret af BFN-Nyt samt på hjemmesiden.

Arbejdslørdag på Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64
Lørdag den 19. juni 2021 kl. 9.00-13.00
Mød op til almindelig vedligeholdelse af bygning, have og omgivelser på Hanstholmvej 64, bl.a.
græsslåning, hækklipning, fjernelse af klip, rense piksten/fliser, lugning, trimning af kanter,
vinduesvask m.v.
Fælles frokost – medbring selv madpakke og drikkelse.

Har du også lyst til at være med i en fast vedligeholdelsesgruppe, så meld dig nu, så vil du få en
reminder, hver gang der er en arbejdslørdag. Tilmelding til vedligeholdelsesgruppen: Carsten Schultz,
tlf. 97 98 15 94 eller: birgitogcarsten@gmail.com

BFNs Naturklub
Kom med BFNs Naturklub ud i naturen, og få fede oplevelser og lær en
masse om naturen sammen med andre børn. Voksne er velkomne i
selskab med børn.
Vi mødes 1. og 3. lørdag i måneden, mellem kl. 9 og 12, undtaget juli og de koldeste måneder.
Sædvanligvis mødes vi ved Naturcenter Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted (se mere
her: https://biologiskforening.dk/tved-gamle-skole/), men husk at tjekke programmet.
BFNs Naturklub har til formål at give børn oplevelser i naturen, og er en selvstændig junioraktivitet
under BFN. Kontingent er 100 kr. per år (september til juni). Arrangementer er primært for børn, der
går i 0. til 6. klasse.
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Søren Michelsen Krag på 40 29 29 83.

Sæson 2021

Tema

Sted

Tid

20. marts 2021

Byg din egen fuglekasse

Naturcenter Tved Gl. Skole

9 – 12

10. april 2021

Krible – krable i søen

Naturcenter Tved Gl. Skole

9 – 12

24. april 2021

Tur til Vejlerne – fugle og natur

Bygholmskjulet ved hovedvej A11

19 – 21

8. maj 2021

Snitteværkstedet

Naturcenter Tved Gl. Skole

9 – 12

29. maj 2021

Vilde planter – tegning og bestemmelse

Naturcenter Tved Gl. Skole

9 – 12

12. juni 2021

Netfangst af insekter

Naturcenter Tved Gl. Skole

9 – 12

Julegave fra Nordea-Fonden bliver til Natur Camp for børn
BFN har fået 26.000 kr. fra Nordea-fonden til emnekasser og rygsække. Dette betyder, at vi på Naturcentret
har direkte adgang til gode formidlingsmaterialer.
Den fine gave har været inspiration til at skabe en Natur Camp for børn i alderen 6 – 12 år i Naturcenter Tved
Gl. Skole. I uge 27 fra mandag den 5. juli til fredag den 9. juli 2021 i tidsrummet 9:00 – 15:00 vil der hver dag
være et nyt tema på programmet.
Formålet med BFNs Natur Camp for børn er at øge interessen for naturen, viden om den og glæden ved at
være i den og udforske den. Det vil være muligt at lave en foreløbig tilmelding på mobil 60930849 eller på mail
karenluiserindom@gmail.com til Karen Luise Rindom. Først til mølle-princippet vil gælde.
For at se et mere detaljeret indhold for programmet, der er under udarbejdelse af den frivillige gruppe BFNs
Naturklub for Børn, kan man følge udviklingen på BFNs hjemmeside https://biologiskforening.dk/bfnnaturklub/.
Skulle man selv have lyst til at være med i gruppen af frivillige bag Naturklubben, er man også særdeles
velkommen.
Naturklubben for Børn starter op igen den 20. marts – Emnet er: Byg din egen redekasse. Se hele programmet
ovenfor. Også nye medlemmer er stadig velkomne.

BFN’s Naturkurser tilbyder
Fuglestudiekreds forår 2021
På grund af Corona-pandemien er fuglestudiekredsens indendørs arrangementer
aflyst på ubestemt tid.
Ekskursionerne gennemføres med det deltagerantal man må være. Der sendes mail ud til
fuglestudiekredsens medlemmer og det kan blive nødvendig med tilmelding.
Ekskursioner:
2. januar.

Agger Tange

Mødested: Svaneholmhus kl. 9.00
Turen arrangeres i samarbejde med BFN.

20. marts.

Klosterheden

Mødested: Draget Thyholm kl. 8.00.

24. april

Vejlerne

Mødested: Tømmerbytårnet kl. 7.00.

15. maj

Skjern Enge

Mødested: Draget Thyholm kl. 7.00.

8. juni

Natravnetur

Mødested: Sted og tid aftales når vi ved
hvordan coronasituationen er.

Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53

BFN’s Naturkursers kursusprogram
fra april til september 2021
Kursus nr. 211
Tved-Hanstholm-områdets historie og natur
12 timer ved Charlotte Boje H. Andersen (Museum Thy) og Henrik Bak (Naturstyrelsen Thy)
Landskabet i og omkring Hanstholm Vildtreservat er dramatisk og interessant.
På kurset behandles områdets foranderlige landskabs- og kulturhistorie, omfattende den tidligere
kystlinje, landhævning, bebyggelse fra forskellige perioder, sandflugt og tilplantning. Alle disse
elementer kan vi genfinde i områdets plantager og klitheder, der desuden danner rammen om et
unikt dyre- og planteliv.
Første gang: På Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64 tirsdag den 20. april kl. 19.00-21.00.
Charlotte fortæller om områdets landskabs- og kulturhistorie med fokus på menneskers levevilkår
før, under og efter sandflugten.
Anden gang: Ekskursion til Nørtorp Voldsted og Tved Kirke tirsdag den 27. april kl. 19.00-21.00
Vi ser på sporene efter det levede liv i middelalderen, før sandflugten forandrede landskabet.
Mødested: Nørtorp ved Ræhr (Fyrvej 59), derefter kører vi til Tved Kirke.
Tredje gang: På Tved Gl. Skole tirsdag den 4. maj kl. 19.00-21.00, hvor Henrik med sit brede kendskab
til området vil redegøre for den spændende natur i det storslåede landskab. Da området nu er i spil
som én af de kommende naturnationalparker med indhegnede store græssende dyr, åbner der sig
helt nye biodiversitetsmæssige perspektiver for det i forvejen rige naturindhold.
Fjerde gang: Ekskursion til Sårup/Tved Plantage tirsdag den 11. maj kl. 18-21, hvor du vil opleve
mange af skovens fugle, dyr og planter. Turen byder også på besøg ved forladte hustomter og andre
kulturhistoriske spor i området.
Mødested: Parkeringspladsen ved Sårup, Sårupvej 62, 7730 Hanstholm.
Femte gang: Ekskursion til Tved Plantage, Langsande og Kokkjær Vand tirsdag den 18. maj kl. 18-21.
Her vil Henrik fremvise de indre heder og vådområderne.
Mødested: Parkeringspladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700 Thisted.
Pris: 360 kr.

Kursus 212
Lær de vilde blomster at kende
På kurset vil du lære at genkende en bred vifte af danske vilde plantearter; hvor de typisk vokser
henne, samt hvad de fortæller os om et område. Der vil være fokus på karakteristiske kendetegn af
planterne - på en let og forståelig måde. På den måde vil du i din fritid kunne gå ture i naturen og
kunne genkende arterne samt få en bedre fornemmelse af, på hvilken naturtype du befinder dig.
Kurset i botanik begynder mandag den 10. maj kl. 18.00-21.00
på Tved Gamle Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted
På denne introduktionsaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”felten”, og der vil blive
gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle af de blomster, vi
støder på i forbindelse med vores ekskursioner. Aftenen sluttes af med en gåtur, hvor vi ser på nogle
af de almindeligste planter.
Ekskursionerne foregår derefter på følgende datoer:
mandag den 31. maj kl. 18-21.
mandag den 7. juni kl. 18-21.
mandag den 21. juni kl. 18-21.
mandag den 9. august kl. 18-21.
mandag den 23. august kl. 18-21.
(ekskursionsprogrammet uddeles den første aften)
NB: På ekskursionerne og på introduktionsaftenen bliver der en kaffepause med medbragt kaffe.
Varighed: 18 timer
Lærere: Dorthea Albrechtsen (6126 7644) og María Bartolomé (9196 7420).
Max deltagerantal: 25
Pris: 540 kr.

Kursus 213
Den helt kystnære natur - på land, til vands og i luften
8 timer ved David Jessen

Efter dette kursus kan du nyde mere indholdsrige gåture langs stranden gennem mere viden om
planter, dyr, fisk og fugle samt den 'døde' natur og havets dynamik. Du præsenteres desuden for
sammenligninger mellem fjordens bløde, artsrige kyster og havkystens barske miljø.

Første gang:
På VUC torsdag den 20. maj kl. 19.00-21.00
David vil give dig en introduktion til de hændelser og de kræfter, der har formet, og til stadighed
former de vidt forskellige kyster, vi har her i Thy.
Du vil få et indblik i hvilke vilkår og hvilke kræfter, der bestemmer, hvad der kræves for at leve i de
vidt forskellige miljøer, der opstår ved kysten. Hvilke tilpasninger har de levende organismer, hvordan
kan man se det, og hvorfor er det fascinerende?
Anden gang:
Ekskursion til Vesterhavet torsdag den 27. maj kl.18.00 -21.00, hvor vi tager ud og oplever, hvordan
de helt spektakulært store kræfter, der konstant påvirker disse kyster, kan observeres både på
landskab og biologi. Den specifikke lokalitet bestemmer vi selv i slutningen af første kursusgang. Der
er forskellige typer af kyststrækninger langs Thy´s vestkyst, og vi hitter sammen ud af, hvilken/hvilke
vi helst vil dykke mere ned i.
Tredje gang:
Ekskursion til eksempler på fjordkysten torsdag den 3. juni kl. 18.00-21.00
Ekskursion til en eller flere meget mere rolige kyststrækninger ved Limfjorden. Her har de levende
organismer været under mindre voldsomt fysisk pres over længere tid end ved vestkysten. Dette
giver en helt anden type natur, og det er nogle helt andre tilpasninger, der er afgørende her.
Pris: 240 kr.

Kursus 214
Padder og krybdyr
8 timer ved Lars Christian Adrados
Lars vil med sine mange års erfaring give dig en meget kvalificeret indføring i disse vekselvarme dyrs
liv og levesteder. Han vil især fokusere på arterne: Stor vandsalamander, Markfirben og Strandtudse.
Han vil desuden fortælle om projektet ”Sårbar natur langs vestkysten”, der går ud på at forbedre
livsbetingelserne for en række sårbare planter og dyr, bl.a. de tre ovenstående arter. På de to
ekskursioner kommer du til at opleve dem - på den ene eller anden måde.
Første gang:
På VUC Thisted, Munkevej 9, tirsdag den 25. maj kl. 19.00-21.00
Hvornår, hvor og hvordan finder man arterne? – årscyklus, kendte lokaliteter, tidspunkt på døgnet,
og artsbestemmelse.
Arternes status i Thy – hvad ved vi efter mange års overvågning?
Arternes fremtid i Thy – hvad er forventningerne fremadrettet, efter massiv indsats især i EU-LIFE
projektet ”Sårbar natur langs vestkysten”?
Anden gang:
Ekskursion til Nørre Vorupør eller sydlige del af Agger Tange – tirsdag den 1. juni kl. 09:00-12:00

Hvis vejret er med os – dvs. let sol og tørvejr – eftersøger vi markfirben og måske hugorm når de er
lettest at finde - under deres solbadning i formiddagstimerne. Er vejret ikke med os til
formiddagsobservationer, tager vi ekskursionen til et par af de mange lokaliteter hvor levestederne i
projektet ”Sårbar natur langs vestkysten” er blevet forbedret for især markfirben.
Tredje gang:
Ekskursion til nordlige del af Hanstholmreservatet, sydlige del af Lodbjerg Klitheder eller sydlige del af
Agger Tange – lørdag den 12. juni kl. 22:00-01:00.
Så skal der lyttes efter en af nattens smukkeste og mest gennemtrængende stemmer – strandtudsen.
Er vejret ikke med os til strandtudselytning, tager vi i stedet nattelysning efter stor vandsalamander.
NB: Mødested for ekskursionerne meddeles ca. en uge forinden – baseret på aktuelle
feltobservationer.
Pris: 240 kr.

Kursus nr. 215
Naturpleje – hvor, hvordan og hvorfor plejer vi naturen i Thy
12 timer ved Henrik Schjødt Kristensen, Naturstyrelsen, Jeppe Pilgaard, NPThy og Mathilde Boesen,
Thisted Kommune.
Kurset indeholder i alt seks aftner. Tre af aftnerne vil være på skolebænken, og tre vil være i felten.
Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Nationalpark Thy har hver én aften, hvor de fortæller om
deres formål, målsætninger, udfordringer, naturprojekter m.m. De tre ture i felten vil gå til en række
udvalgte naturprojekter i Thy, hvor henholdsvis Naturstyrelsen, kommunen og nationalparken har
foretaget naturprojekter af forskellig art.
Første gang: I Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, onsdag den 2. juni kl. 19.00-21.00.
Med sin store erfaring i naturforbedringsprojekter vil Henrik fortælle om nogle af de store og små
projekter, som Naturstyrelsen Thy har gennemført eller har gang i på de statsejede områder.
Anden gang: Ekskursion onsdag den 9. juni kl. 19.00-21.00 til udvalgte steder, hvor vi ser på aktuelle
opgaver
Mødested: aftales 2. juni
Tredje gang: I Tved Gl. Skole onsdag den 16. juni kl. 19.00-21.00.
Her vil Jeppe som projektleder redegøre for Nationalparkens arbejde med at pleje og forbedre
naturen i NPThy i samarbejde med Naturstyrelsen, Thisted Kommune og de private lodsejere.
Fjerde gang: Ekskursion onsdag den 23. juni kl. 19.00-21.00, hvor Jeppe vil vise nogle af de
igangværende projekter, som bliver udført i nationalparken
Mødested: Aftales nærmere onsdag den 16. juni.

Femte gang: I Tved Gl. Skole onsdag den 11. august kl. 19.00-21.00.
Denne gang drejer det sig om naturpleje i kommunalt regi. Naturmedarbejder Mathilde Boesen vil på
denne aften gøre rede for, hvordan kommunen arbejder for og med naturpleje. Med udgangspunkt i
konkrete projekter vil hun fortælle om hvilke rammer, retningslinjer og tanker, der ligger bag den
udførte naturpleje.
Sjette gang: Ekskursion onsdag den 18. august kl. 19.00-21.00 til et kommunalt faciliteret
naturplejeprojekt, hvor Mathilde vil fremvise og fortælle om tiltagene i området.
Mødested: Aftales nærmere onsdag den 11. august.
Pris: 360 kr.

Kursus 216
Guldsmede og vandnymfer
8 timer ved Jørgen Peter Kjeldsen
Odonatolog (guldsmedeekspert) Jørgen Peter Kjeldsen vil efter en introduktionsaften tage os med på
to ekskursioner til gode lokaliteter på forskellige årstider – én i maj og én i august. Ud over det vi ser,
vil han med sin store erfaring (blandt andet undersøgelser af guldsmedefaunaen i Vejlerne og i
Nationalpark Thy) fortælle mere bredt om de forskellige guldsmedearters udbredelse i Thy, samt
deres levevis og adfærd.
Første gang:
På VUC, Munkevej 9, onsdag den 12. maj kl. 19.00-21.00, hvor Jørgen Peter bl. a. vil vise billeder og
fortælle om guldsmedearternes kendetegn og levesteder – med særligt henblik på dem vi kan
forvente at finde i felten.
Anden gang:
Ekskursion til Vangså Klithede og Vang Sø lørdag den 22. maj kl. 13.00-16.00. Her kommer vi til at
opleve nogle af de tidlige guldsmedearter som Fireplettet Libel, og et bredt udvalg af vandnymfer,
bl.a. er der chancer for rødlistearten Huevandnymfe, der har en meget kort flyvetid sidst i maj og
først i juni, og som det har vist sig har nogle af de bedste danske forekomster i Vejlerne og Thy.
Mødested: P-pladsen ved Røstrimme-søerne på Trapsandevej, 1,4 km øst for Kystvejen.
Tredje gang:
Ekskursion til Isbjerg og Nors Bagsø lørdag den 14. august kl. 13.00-16.00, hvor vi i højere grad
kommer til at opleve sommerens større guldsmede, såsom Stor Kejserguldsmed og forskellige
mosaikguldsmede. Også her vil Jørgen Peter supplere med sin store viden på området.
Mødested: P-pladsen ved Isbjerg.
PS. På ekskursionerne er det vigtigt at deltagerne møder op i gummistøvler, da vi skal færdes på våde
steder for at se guldsmedene. Medbring gerne kikkert – og kaffe.
Pris: 180 kr.

Kursus 217
Svampekursus
6 timer ved svampekenderen Henning Christensen, Nørre Sundby
Henning vil guide os igennem den righoldige svampeflora i nationalparkens klitplantager. Vi skal –
med hovedvægt på de almindelige arter - i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi og
økologiske funktioner. Vi skal desuden lære at kende de gode spisesvampe fra de mindre gode og
især fra de farlige.
Kurset strækker sig over en weekend og omfatter følgende: en introduktionsaften og en ekskursion til
en plantage.
Fredag den 3. sept. Kl. 19.00-21.00 i Hummerhuset, Klitmøller.
Gennemgang af: arternes levevis og kendetegn, hvor de findes og hvornår, de gode og de giftige samt
litteratur om svampe m.m.
Lørdag den 4. sept. Kl. 13.00-17.00 til velvalgte lokaliteter.
Vi skal lære at spotte svampene i naturen og få nogle med hjem i kurven. Mødested aftales fredag.
Pris: 180 kr.
Husk: Om søndagen leder Henning i forlængelse af kurset en offentlig svampeekskursion til udvalgte
steder i Nystrup Plantage kl. 13.00-17.00.
Tilmelding - enten til hele kurser eller på timebasis á 30 kr. - senest 10 dage før kursusstart!
Til: Jens Handrup: 30 50 69 92, handrup@outlook.dk
eller online i arrangement-kalenderen på https://biologiskforening.dk/kalender/
På alle kursusgange er der indlagt pause til at nyde den medbragte forsyning!

