Botanisk udflugt til Bornholm
Program:

28.-29.-30. juni 2013

lørdag 29.6

Heldagstur til Hammershus, hvor vi vil besøge det nye projekt med registrering af Hammershusklippens særlige flora. Hammershusklippen er kendt for at være den mest blomsterrige lokalitet på
Bornholm med flere meget sjældne hjemmehørende plantearter. Der er fundet omkring 300
plantearter, hvilket svarer til ca. 10 % af den danske flora.
Området er endvidere en af de fineste lokaliteter for levende fortidsminder i Skandinavien. Formålet
med projektet er at sikre at områdets unikke flora bevares og formidles til de ca. 400.000 gæster, som
hvert år besøger Hammershus. Bevaring: Særligt fokus vil der være på de levende fortidsminder. Hvor
en nyskabende indsats til bevaring for denne "plantegruppe" vil blive udviklet i et tværfagligt
samarbejde mellem arkæologer, restaureringsarbejdere og Naturstyrelsen.
I projektet indgår også udvikling og formidling af særlige metoder til pleje og bevaring af dette unikke
botaniske og kulturhistoriske område.
Vores guide på besøget er naturvejleder Tino Dich Bjerregaard.
Aftenprogram på Svaneke Vandrerhjem: Lysbilledforedrag v/arkæolog og kulturformidler Anna
Andréasson, Malmö, om Havearkæologi - og reliktplanter set i arkæologisk perspektiv. Hvad kan vi
vide, hvordan får vi den viden frem, hvor sikre kan vi være? Anna Andréasson har arbejdet med
inventering, restaurering og formidling af grønne kulturmiljøer – haver, kirkegårde, parker, udgravninger m.m. og har været ansat i det svenske POM - ”Program för Odlad Mångfold” – hvortil hun har
skrevet om svensk havehistorie for ”inventerare”, folk som os der vil registrere planter i gamle haver.
Før- eller efterprogram:

fredag 28/6, søndag 30/6 m.m.

Med os har vi en dansktalende guide, Torsten Krienke – feltbotaniker, frøsamler og myntespecialist –
der har været turleder for os på Kalø slotsruin og kulturlandskaberne i Mols bjerge. De af os, der kan
holde fri om fredagen, kan regne med spændende ture både fredag og søndag. Vi skal bare blive enige
om hvilke naturområder, vi vil besøge! Det er selvfølgelig også muligt at tage familien med til øen, og
finde egen underholdning de øvrige dage.
Indkvartering og forplejning
Vi har reserveret et antal 1-, 2- og 4-sengsværelser på Svaneke Vandrerhjem. Priserne:
Pr. nat i enkeltværelse m/bad, morgenmad + smør-selv madpakke:
Pr. nat pr. person i delt dobbeltværelse m/bad, morgenmad + madpakke:
Pr. nat pr. person i 4-sengsværelse m/bad, morgenmad + madpakke:

550 kr.
355 kr.
240 kr.

Disse er gruppepriser, dvs. at vandrerkort er en del af prisen. Og med eget medbragt
sengelinned/håndklæder.
Det er selvfølgelig også muligt at være almindelig vandrer med kort og selv lave morgenmad og
madpakker i gæstekøkkenet (dog ikke en mulighed for gruppen). Det er lidt, men ikke meget, billigere.
Transport
Arrangeres privat men vi forsøger at formidle samkørselsmuligheder.
Det er muligt at komme med en sen aftenfærge fra Ystad til Rønne og vi kan nok finde ud af
afhentning eller kørelejlighed – de sidste afgange er:
Torsdag 27/6 22.30-23.50, fredag 28/6 20.30-21.50 (lørdag 29/6 00.20-01.40)
Hjemturen Rønne-Ystad: Sidste afgang søndag 30/6 22.30, 1. afgang mandag 1/7 6.30.
Og så er der natfærgen fra Køge (og eftermiddagsfærgen til Køge).
Der er også bus 866 fra København til færgen i Ystad.

