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Telemark Botaniske Forening (Norsk Botanisk Forening, Telemarksavdelingen) hadde 
ved årsskiftet 2003/2004 223 medlemmer. I løpet av året har foreningen fått 24 nye 
medlemmer, 5 stykker er utmeldt og 2 stykker er strøket på grunn av manglende 
betaling av kontingent. 
 
Styrets virksomhet 
Styret hadde i 2003 følgende sammensetning: Esther Broch, Bjørn Erik Halvorsen, 
Christian Kortner (fra turkomiteen), Åse Halvorsen (kasserer), Trond Risdal, Grete 
Stendalen (1ste vara) og Anne Vinorum (2dre vara).Styret har heller ikke i år hatt fast 
leder og sekretær, og arbeidsoppgavene er blitt fordelt medlemmene imellom. I siste 
periode er det avholdt 11 styremøter.  
 
Møter 
Styret har stått for planleggingen og gjennomføringen av 11 møter. Årsmøtet ble 
avholdt på Dag Bondeheim, julemøtet i Sundjordet Idrettsfornings lokale, og de 
resterende møter fant sted på Mule Varde. De innbudte foredragsholdere tok for seg 
følgende temaer: Jorun Nyléhn med Botaniske inntrykk fra Grønland, Svein Dahl om 
Medisinplanter fra vår ville flora, Bjørn Erik Halvorsen om Porsgrunns spesielle 
botanikk, Kåre Sundal om Endemiske opplevelser på Galapagos. På årsmøtet viste 
Roger Halvorsen lysbilder og fortalte om Planter og Barneleker. De tradisjonelle møter 
med egne krefter var;  Herbariekveld, ”Jeg velger meg”, Blomstrende sommerminner,  
Julemøte med minner fra sommerekskursjonen og to Atlaskvelder. På møtet 12. mars 
hadde vi besøk av leder Even Woldstad Hanssen og nestleder Bjørn Petter Løfall fra 
Hovedforeningen. 
 
Turer 
I sommerhalvåret ble det avviklet 11 turer deriblant en helgetur til Tuddal. I tillegg må 
nevnes Villblomstens dag og årets sommerekskursjon til Gotland. 7 av turene var 
søndag/helligdagsturer og gikk til; Øvrumskollen, Langangsfjorden, Lyngdalen – 
Grønnåsen ved Kragerø, Heggemyråsene i Mælum, Hof i Vestfold, Torgerød ved 
Hullvatn i Kragerø og sopptur til Skien nord. Tre kveldsturer gikk til; Preståsen ved 
Eidanger, Røvika/Bøvrehalvøya i Brunlanes og Leirkup og Storemyr i Skien. En tur 
(til Lifjell) måte avlyses pga dårlig værmelding og sen vår. På helgturen til Tuddal var 
Even Woldstad Hanssen fra hovedforeningen med og holdt et lite gresskurs for oss. 
Det var flotte dager for de 11 deltagere og med mye fin botanikk bl.a. fra Bondal. 
Deltagerantallet på turene har varierte fra 2 til 19.  
 



Villblomstenes dag 
Villblomstenes dag ble arrangert søndag 15. juni 2003. Disse stedene ble det avholdt 
arrangement i Telemark: Fyresdal (Slystøyl): 50 stk. Drangedal (Brosdal i Tørdal): 18 
stk. Kragerø (Langøy): 36 stk. Bamble (Langøya): 38 stk. Porsgrunn (Mule Varde): 
Ca. 10 stk. gikk løypa, men en rekke andre besøkte "standen". Skien (Mælum): 53 stk. 
Siljan (Opdalen): 85 stk. Sauherad (Sauherad kirke - Nes kirke): 70 stk. Lårdal 5 stk. 
Alle meddarrangører takkes for innsatsen. 
Til sammen blir dette 365 deltakere i Telemark. Dermed ble Telemark fylket med 
desidert størst deltakerantall i Norge. 
 
Sommerekskursjonen 
Siste års sommerekskursjon gikk til Gotland. Tidspunktet var fra 22. – 28 juni. Med på 
turen var nærmere 40 deltagere, men noen måtte ordne seg selv med overnatting pga 
sein påmelding. Vi bodde på Tofta Strandpensjonat flott beliggende ved stranden ca 10 
km. syd for Visby. Turen må sies å være en stor suksess både sosialt og botanisk. 
Dette skyldes ikke minst at Bjørn Erik, Åse og Magne hadde reist ned noen dager på 
forhånden og funnet frem til fine lokaliteter med parkering til alle bilene. Esther Broch 
sto for tilrettelegging og gjennomføringen av turen mens Bjørn Erik Halvorsen stod 
ansvarlig for de botaniske utflukter.  
 
Vernesaker 
Foreningen har hjulpet Fylkesmannens miljøvernavd. med opplysninger om aktuelle 
områder i Verneplan for Oslofjorden. Vi har også levert opplysninger fra Floraatlaset 
til utredninger om naturtyperegistreringer i Bø, Sauherad og Bamble.  
 
Øyvind, Bjørn og Charlotte har bidratt aktivt i å ta vare på orkidéfeltet ved Hellåsen, 
Brevik, ved bl. annet å ha utført en ryddedugnad våren 2003. Ellers gjør de nyttig 
arbeid ved å holde oppsyn med lokaliteten. De samme personene har også vært aktive 
ved bakkekløverlokaliteten ved Eidanger stasjon. Bl. a. har Øyvind gått over området 
med stuttljå. TBF deltok i ryddedugnad på Mule Varde 19. mai. 
 
I forbindelse med Verneplan for Oslofjorden var Bjørneknuten i Kragerø et av de 
aktuelle områdene. Her er det for noen år tilbake funnet rød skogfrue. Men, på grunn 
av næringsinteresser (steinbrudd) ble det ikke aktuelt å ta med dette området i 
verneplanen. TBF har derfor tatt kontakt med grunneier (NCC) og NCC har sagt seg 
villig til å planlegge videre utvidelse av steinbruddet slik at rød skogfruefeltet bevares. 
Jan-Åge Pedersen er TBF’s kontaktperson på denne saken. 
 
Mariskoutvalget har bestått av Lise Stokkstad, Odd Magne Langerød og Arnt Harald 
Stendalen. De har besøkt lokaliteten i Versvika 3 ganger i sommer, alle ganger etter 
blomstring. Ryddingen i 2002 ser ut til å ha gitt gode resultater, ny ryddedugnad bør 
finne sted til våren 2004. Den beste nyheten er imidlertid at de har fått ny kontakt hos 
Fylkesmannen i Telemark, Miljøavdeling ved Reidar Strand. Han har allerede i 
sommer ordnet med reparasjon av dårlig gjerde og skiftet nye låser i begge porter. 
 



Økonomi 
Etter flere år med underskudd viser regnskapet for 2003 overskudd. Dette skyldes i 
hovedsak to ting. TBF fikk i fjor innvilget kr 10.000,- fra Porsgrunn Frilufts- og 
Miljøråd til florakartlegging. Dessuten ble utgiftene til medlemsbladet mindre enn vi 
hadde regnet med. Så hvis vi ser bort fra disse to postene så blir inntektene og 
utgiftene omtrent like store. 
I 2005 kan TBF feire 25 års jubileum. Styret vil foreslå å sette av kr. 10.000,- til dette 
av årets overskudd. 
 
Floraatlas 
Floraatlaskomitéen har i år bestått av Bjørn Erik Halvorsen og Roger Halvorsen. 
 
Nye plantefunn 
Pr. 19. jan. 2004 er det rapportert inn 137 funn til Floraatlaset for 2003. 116 av disse er 
nyfunn og 21 er nyrapportering på eldre funn. Rapportene sprer seg på 72 forskjellige 
arter. I alt er bidragene kommet fra 17 ulike kilder, hvor de med størst antall er TBF-
turer (53 stk.), Trond Risdal (46 stk.), Kåre Homble (12 stk.), Trond Eirik Silsand (4 
stk.), May Berthelsen (4 stk.) og Bjørn Erik Halvorsen (4 stk.). 
 
Det lar seg ikke gjøre å nevne alt i dette resymé, men noe bør fremheves. Falkebregne 
Polystichum acuelatum på Grønnåsen, Kragerø. Sandskrinneblom Cardaminopsis 
arenosa på Nystrand, Porsgrunn. Dikesoldogg Drosera intermedia på Heggemyr, 
Melum. Reinrose Dryas octopetala ved Kleivstul, Hjartdal. Tysk mure Potentilla 
thuringiaca ved Sauar gård, Sauherad. Rognasal Sorbus hybrida i Brosdal, Drangedal. 
Grenmarasal S. subpinnata på Grønmåsen, Kragerø og Brattås, Porsgrunn. 
Strandflatbelg Lathyrus japonicus på Langøya, Bamble og Jomfruland. Flere funn av 
engstorkenebb Geranium pratense, blankstorkenebb G. lucidum og lodnestorkenebb 
G. molle på Bamble-kysten. Bitterblåfjær Polygala amarella på Croftholmen, Bamble 
og Skjelsvik, Porsgrunn. Klokkevintergrønn Pyrola media ved Våtjønn, Hjartdal. 
Olavstake Moneses uniflora ved Åmot bru, Seljord. Myskemaure Galium triflorum i 
Uvdal, Bø. Legesteinfrø Lithospermum officinalis ved Heistad og Skjelsvik i 
Porsgrunn. Krypjonsokkoll Ajuga reptans på Brattås, Porsgrunn. Stavklokke 
Campanula cervicaria ved Seljordsvannet, Kviteseid (Dalåi) og Brosdal, Drangedal. 
Engklokke C. patula i Melum. Ekte malurt Artemisia absinthium i Trolldalen, Bamble. 
Solblom Arnica montana i Brosdal, Drangedal. Myrkongle Calla palustris ved 
Lønnebakke, Langangen. Fuglereir Neottia nidus-avis ved Bjørntvedt, Porsgrunn. 
Korallrot Corallorhiza trifida ved Raudbergnuten, Kviteseid. Smalmarihand 
Dactylorhiza traunsteineri ved Heggemyr, Melum. Flueblomst Ophrys insectifera på 
Croftholmen, Bamble. Heisiv Juncus squarrosus ved Raudbergnuten, Kviteseid. 
Kastanjesiv J. castaneus ved Haukeliseter og Kleivstul, Hjartdal. Storfrytle Luzula 
sylvatica ved Seljordsvannet. Breiull Eriophorum latifolium på 8 nye lokaliteter 
omkring i fylket. Bergstarr Carex rupestris ved Kista, Haukeliseter. Tranestarr C. 
mutica, fjellstarr C. norvegica, svartstarr C. atrata og marigras Hierochloe odorata på 
lokaliteter i Bondal. Bakkestarr C. ericetorum på Langesundstangen. Hårstarr C. 
capillaris på nye 5 nye lokaliteter i Hjartdal og Kviteseid.  Lodnestarr C. hirta på 4 
nye lokaliteter i Grenland. Skogfaks Bromopsis benekenii ved Dalane, Kviteseid. 



 
Listera 
Det er i år 2003 blitt utgitt to nummer av vårt medlemsblad Listera. 
Listerakomitéen har i år bestått av: Priscilla Hansen, Charlotte Bakke og Liv 
Schiemann. 
 
Mule Varde 
Som ”grønn” forening og medlem av Porsgrunn Frilufts- og Miljøråd (PFMR), har vi 
avholdt de fleste av møtene på Mule Varde, Friluft- og Naturinformasjonssenteret som 
eies av Porsgrunn kommune. Vi er godt fornøyde med å kunne disponere lokalene der, 
det er også gratis for foreningen. 
 
I  PFMR’s regi ble det arrangert ni ”grønne onsdagskvelder” i høst. Alle kveldene var 
meget godt besøkt. Sammen med PFMR sto vi for den første kveld . Bjørn Erik 
Halvorsen viste lysbilder og fortalte om ”Porsgrunns spesielle botanikk”. 
Søndag 21. september var vi, sammen med hagelaget, ansvarlig for en soppdag.  På 
formiddagen reiste man på sopptur til Kilebygda og på ettermiddagen ble det arrangert 
en utstilling av sopp på Mule Varde. Samtidig fikk man kontrollert soppfunn av 
soppkontrollen til Porsgrunn kommune. Ansvarlig fra TBF var Esther Broch.  
 
Våre to bed, ”Ballast-bedet” og ”Her hos oss-bedet” med sine nye flotte 
informasjonstavler har blitt holdt ved like av Øyvind Skauli og Charlotte Bakke. Vi 
takker så mye for innsatsen. Flere av våre medlemmer har deltatt på dugnadene på 
Mule Varde, takk også til dem.  
 
Norman Hagen lager en fotomappe over alle plantene i bedene våre. 
 
Våre representanter i PFMR har i år vært Bjørn Erik Halvorsen , vara Åse Halvorsen.  
 
Andre aktiviteter 
Esther Broch har deltatt på møte i Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark (FNFT) 
og deltok også på en friluftsdag på Jomfruland 4 mai 2003 som turguide. 
 
I forbindelse med ryddeaksjonen langs elva mellom Skien og Porsgrunn, 11-aksjonen 
som den er kalt, har Magne Langerød og Bjørn Erik Halvorsen deltatt. De ryddet langs 
elvebredden fra Porsgrunn grense til Borgestad og to store traktorlass med søppel ble 
levert på fyllinga. 
 
Trond Risdal og Bjørn Erik Halvorsen deltok på PFMR`s befaring i skjærgården i 
forbindelse med utarbeidelse av prioriteringsliste for sikring av friluftsområder. 
 
Flere av våre medlemmer deltok på NBF`s botanikkdager på Sunnmøre i tiden 28.juli 
til 2.august. 
 
PR-ansvarlig 
I 2003 har Charlotte Bakke hatt oppgaven som PR-ansvarlig. 



 
Revisor 
Revisor i 2003 har vært Rolf Ergon 
 
Valgkomité 
Valgkomitéen  har bestått av Charlotte Bakke, Nina Lervik og Inger Johanne Vik. 
 
Takk  
Styret takker alle som har ”stått på” slik at foreningen har kunnet opprettholde sitt 
høye aktivitetsnivå. Takk går til medlemmene av styret, de forskjellige 
komitémedlemmer, foredragsholdere og turledere, de som lager rapporter og 
programmer m.m., likeledes til alle som møter opp på våre møter og turer og gjør sitt 
til å skape et fint fellesskap. Takk også til Porsgrunn kommune, PFMR, GS-banken, 
Bamble og Langesund Sparebank og Fylkesmannen i Telemark, Miljøavdeling som 
støttet oss økonomisk i året som var. 
 
For styret  
Trond Risdal 
 


