NTAA: Reliktväxter på Bornholm och Hammershusklippans flora
7–10 juni 2013

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Bornholm/
Hammershus/Projekt_Hammershusklippens_flora/

Preliminärt program
Fredag d. 7-juni: ankomst till Bornholm under dagen. Det är möjligt att checka in på
vandrarhemmet i Svaneke från kl. 12.00. Gemensam rundtur i Svaneke kl 17-19 ledd av
Tino Hjorth Bjerregaard, som avslutas med middag (på egen bekostnad).
Lördag d. 8-juni: Hela lördagen tillbringas på Hammershus. Presentation av projektet
Hammershusklippens flora. Reliktväxter och skötselplaner. Diskussion. Hammershus bjuder
på lunch. På väg tillbaka till Svaneke ett besök vid Sct. Ols kirke (rundkyrka och reliktväxter)
Söndag d. 9-juni: Besök i Svanekes närområde till fots – längs kusten till Aarsdale (ca 7 km
promenad). Skärgårdskust med medeltida hamnar och fiskelägen. Ev. besök på en gård med
medeltida anor. Längs kusten finns många reliktväxter och en flott vild flora. Efter vandring
avlutande diskussion och gemensam middag (på egen bekostnad).
Måndag d. 10-juni: Hemresa

Praktisk information, anmälan m.m.
Deltagande sker på egen bekostnad (resa, boende, mat) men gemensam transport under lördagen
ombesörjs av organisatörerna om det inte finns tillräckligt med platser i egna bilar. Tala om när du
anmäler dig om du har egen bil och hur många lediga platser du har i den så vi kan samordna. Ingen
deltagaravgift.
Övernattning kan erbjudas på Svaneke Vandrehjem i enkelrum för 1000 Dkr (3 nätter, inklusive
frukost). Priset och plats på vandrarhemmet kan bara garanteras om du anmäler dig och bokar
senast den 15 mars. Bokningen sker genom NTAA. Se även: http://www.danhostel-svaneke.dk
Resa till Bornholm kan man göra med flyg eller färja från Ystad. Färjan gå från Ystad 08.30, 12.30,
16.30 och 20.30. Resan tar 1 timme och 20 minuter. http://www.faergen.dk/service/sejlplaner/

Anmäl dig preliminärt senast 15 mars!
Till Inger Larsson inger.larsson@nordiska.su.se eller Anna Andréasson anna@archaeogarden.se
Ange om du vill att vi reserverar rum åt dig på Svaneke Vandrehjem, samt om du kommer med egen
bil och hur många platser du i så fall har i den.

Vi ses på Bornholm!

