
 
ÅRSMELDING FOR  

TELEMARK BOTANISKE FORENING 2004 
 

Telemark Botaniske Forening (Norsk Botanisk Forening, Telemarksavdelingen ) hadde ved årsskiftet 
2004/2005  219 medlemmer. I løpet av året har foreningen fått 12 nye medlemmer, 11 stykker har 
meldt seg ut. 15 medlemmer har ikke betalt kontingent for 2004. 
 
Styrets virksomhet 
Styret hadde i 2004 følgende sammensetning: Esther Broch, Bjørn Erik Halvorsen, Christian Kortner 
(fra turkomiteen), Åse Halvorsen (kasserer), Trond Risdal, Grete Stendalen (1. vara) og Anne Vinorum 
(2. 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 Idrettsforenings lokale, og de resterende møter fant sted på Mule 
Varde. De innbudte foredragsholdere tok for seg følgende temaer: Anders Often om floraen i gamle 
Nes, Kåre Homble; Djuve i Dalane (Kviteseid) og Vadderota, Even Woldstad Hanssen med Glimt fra 
floraen i Buskerud og på Grønn onsdag Bjørn Erik Halvorsen om Flueblomster i Grenland og på Kreta. 
På årsmøtet kåserte Nina Tomstad om Reise i Gulagfanges fotspor. De tradisjonelle møter med egne 
krefter var:  Herbariekveld, ”Jeg velger meg”, Blomstrende sommerminner,  Julemøte med minner fra 
sommerekskursjonen og to Atlaskvelder.  
 
Turer 
I sommerhalvåret ble det avviklet 13 turer. I tillegg må nevnes Villblomstens dag og årets 
sommerekskursjon til Bøverdalen. 7 av turene var søndag/helligdagsturer og gikk til: Rognsflauene, 
Rakke (felles med Larviksavdelingen), Lifjell, Håøya, Moldfjell – Hasleidet i Bamble, Opdalen i Siljan, 
Saltskjærholmen og Sauøya i Kragerøskjærgården, Tofte i Hurum og Sopptur. Fire kveldsturer gikk til; 
Dammane ved Brevik, Skjelsvik, Berberg i Gjerpendalen og Bjortjern i Siljan. Deltagerantallet på 
turene har vært bra hele sesongen, fra 7 opp til 18 stykker. 
 
Villblomstenes dag 
Villblomstenes dag ble arrangert 13. juni. I Telemark var det 10 arrangementer med til sammen 390 
deltakere. I Hjartdal (81 deltakere) var det samarbeid med Telemark kyrkjeakademi, turlaga i Bø, 
Gvarv og Notodden. Turledere fra TBF var Odd Vevle, Rolf og Målfrid Ergon og turen gikk fra Hjartdal 
kyrkje og i Nordbygda. I Fyresdal (16 deltakere) arrangerte Helge Kiland en tur ved Bergland i 
Kleivgrend. I Tokke (25 deltakere) sto Esther Broch og Liv Schiemann for en tur i Lårdal. I Kviteseid 
(13 deltakere) sto May Britt Lundevall og Aslak Midtbøen for en tur i Tveitgrendi. I Drangedal (52 
deltakere) var det et samarbeid med Skien-Telemark Turistforening. Turledere fra TBF var Jon 
Ingebretsen og Bjørn Erik Halvorsen, og turen gikk gjennom Grytdalen til Vrådal. I Kragerø (60 
deltakere) var det et samarbeid med Kragerø og Oppland Turistforening. Turen gikk til Jomfruland og 
turledere fra TBF var Jan-Åge Pedersen, Svein Isaksen, Else-Liv Thorsen og Else Bjørg Finstad.  I 
Bamble (34 deltakere) hadde vi samarbeid med Bamble historielag. Turen gikk til Tangvall mølle med 
en runde i Tangvallkleiva, og turleder fra TBF var Trond Risdal. I Porsgrunn (15 deltakere) hadde vi 
samarbeid med Porsgrunn Friluft og MiljøRåd på Mule Varde. Arrangører fra TBF var Bjørn og Nina 
Lervik, Åse Halvorsen og Odd Magne Langerød. I Skien (50 deltakere) hadde vi samarbeid med 
Melum historielag. Turen var en vandring i kulturlandskapet ved Grøtvik og turledere fra TBF var 
Trygve Aspheim og Christian Kortner. I Siljan (44 deltakere) var det et samarbeid med Opdalen 
velforening, Siljan historielag og Siljan menighet. Unni Vestby og Grete Stendalen sto for rundtur i 
området Opdalen – Hogstad kraftstasjon. 
 
Sommerekskursjonen 
Siste års sommerekskursjon gikk til Bøverdalen. Tidspunktet var fra 1. – 8. august. I alt 25 deltagere 
var med på turen. Vi bodde på Raubergstulen fjellstue som ligger nøyaktig 1 000 m.o.h. på veien opp 
til Juvasshytta. Mye varmt og fint vær og mye bra botanikk gjorde turen til en stor suksess. Bjørn Erik, 
Åse og Magne hadde dratt opp litt tidligere og rekognosert en del aktuelle lokaliteter slik at alle dagene 
bød på mange store opplevelser.  Fridagen benyttet mange av deltagerne til besøk på Galdhøpiggen i  
toppvær, en stor opplevelse. Esther Broch sto for tilrettelegging og gjennomføringen av årets 
sommerekskursjon, mens Bjørn Erik Halvorsen sto ansvarlig for de botaniske utflukter.  



 
Vernesaker 
2004 var et roligere år enn de forgående i forhold til vernesaker.  
 
Vi har noen områder som vi holder oppsyn med og i løpet av året er det utpekt hovedkontakter for 
stedene. Disse er Målfrid Ergon for bakkekløveren på Eidanger stasjon, Bjørn Lervik for orkidéfeltet på 
Tangenkaia, Charlotte Bakke for Ballastbedet på Mule Varde, Øyvind Skauli for Her-hos-oss bedet på 
Mule Varde og Jan-Åge Pedersen for rød skogfrue lokaliteten ved Bjørneknuten i Kragerø. De gjør alle 
en utmerket jobb. Våren 2004 ble det dessuten arrangert ryddedugnad på Orkidéfeltet på Tangenkaia. 
 
Oppfølgingen av Marisko-reservatet i Versvika har ligget dødt i 2004 fordi foreningen ikke har hatt 
tilgang til nøkkel til porten. Nå har vi fått bekreftelse fra Kristin Karlbom Dahle i Fylkesmannens 
miljøavdeling at man fortsatt ønsker hjelp fra TBF til skjøtsel og oppfølging av reservatet. Vi skal på en 
felles befaring av området til våren. Hovedansvarlig er Harald Stendalen. 
 
I 2004 ble vi kontaktet av Porsgrunn kommune med tanke på å få laget ei blomstereng i et 
brakkområde på Mule varde. Roger Halvorsen, Even Woldstad-Hanssen og Kåre Homble ble rådført i 
denne saken. Området er i utgangspunktet vanskelig å få omgjort til en blomstereng på grunn av 
røttene til de problemplantene som sto der tidligere. Det vil bli gjort forsøk på å så ut frøblandinger. 
Rolf Ergon koordinerer dette arbeidet. 
 
Floraatlaskomitéen har hjulpet til med informasjon i forbindelse med naturtypekartlegging i Seljord og 
Kviteseid kommuner. 
 
Vi ble kontaktet av Helge Sørensen på Stulen i forb. med at Løvenskiold-Fossum har planer om å 
anlegge motorsenter på Eikornrød. Området har delvis kalkgrunn og grenser opp til en ås der det blant 
annet finnes flueblomst og marisko. Bjørn Erik Halvorsen var der en tur med Helge Sørensen på våren 
for å lokalisere grensene for planområdet. Senere på sommeren ble også området besøkt sammen 
med Torbjørn Skifjeld. Området består i hovedsak av hogstfelt og plantet granskog. Det rikeste 
botaniske området ligger der hvor Trial-løypa er planlagt, og her ble det f.eks. funnet en god del 
breiflangre og konvallarter. Det ble ikke funnet rødlistede arter i området, og TBF har derfor valgt å 
ikke legge inn noen protester mot planene. 
 
Til slutt kan det nevnes at TBF ble kontaktet av Drangedal kommune i mars 2003 i forbindelse med 
valg av kommuneblomst. Bjørn Erik Halvorsen sendte E-post til kommunen der 10 mulige arter var 
listet opp. En av disse var tyttebær, og i 2004 ble denne planta valgt til kommuneblomst for Drangedal. 
 
Økonomi 
Foreningens økonomi er god. Regnskapet for 2004 viser overskudd. Medlemskontingenten er vår 
viktigste inntektskilde. Når det gjelder kontingenten var ca. kr 5.000,- restinnbetalinger fra 2003.  Også 
i fjor var vi heldige og fikk tilskudd fra Porsgrunn kommune, GS Banken og Yara Porsgrunn. 
Trykningskostnaden til medlemsbladet vårt Listéra ble også mindre enn budsjettert. Utgiftene til nr. 2 
vil først komme på 2005 regnskapet og som følge av det ble også utgiftene til porto mindre enn 
forventet. Annonseutgiftene til Villblomstenes dag ble dekket av Hovedforeningen gjennom støtte fra 
det offentlige, blant andre Nordisk Ministerråd. 
I år fyller TBF 25 år. Styret vil foreslå at vi setter av kr 10.000,- til jubileumsfeiringen fra årets 
overskudd.  Med beløpet avsatt fra 2003 har vi da til sammen avsatt kr 20.000,-. Styret vil vurdere 
innkjøp av videokanon. 
 
Floraatlas 
Floraatlaskomitéen har i år bestått av Bjørn Erik Halvorsen, Roger Halvorsen og Trond Risdal. 
 
Nye plantefunn 
Totalt er det gjort 214 registreringer i Telemark i 2004. 49 av disse er bekreftelser av tidligere 
registreringer. Disse fordeler seg på disse kommunene: Bamble (60), Porsgrunn (53), Tinn (27), Skien 
(24), Kragerø (22), Vinje (18), Seljord (5), Siljan (3) og Drangedal (2). De største bidragsyterne har 
vært Trond Risdal (68), TBF-turer (61), Østlandsavdelingen (42), Norman Hagen (9), Kjell Thowsen 
(8) og Bjørn Erik Halvorsen (8). 
 



Det er vanskelig å peke på enkeltfunn i dette materialet. Østlandsavdelingen hadde ukestur i juli til 
Tinn og Vinje. Det ble oppdaget en rekke nye lokaliteter av vadderot Phyteuma spicatum og rødsvæve 
Hieracium aurantiacum ssp. carpathicola mellom Rjukan og Vierli. Det ble funnet handmarinøkkel 
Botrychium lanceolatum på Hovden i Møsvann. Det ble funnet myrøyentrøst Euphrasia frigida var. 
palustris på Øvre Frøystul. Det ble funnet hvitkurle Pseudorchis albida ved Møsvann og Torvtjønn, 
breiull Eriophorum latifolium ved Torvtjønn og vierstarr Carex stenolepis ved Frøystul. 
 
Ellers i fylket: Et 100 år gammelt belegg (fra 1904) av kalktelg Gymnocarpium robertianum på 
Botanisk muséum fra Skjelsvik ble gjenfunnet. Det ble funnet muserumpe Myosurus minimus på 
Kjønnøya, gul frøstjerne Thalictrum flavum på Håøya og Borgestadholmen, den store forekomsten av 
dansk skjørbuksurt Cochlearia danica på Jyplevikodden ble bekreftet, bergfrue Saxifraga cotyledon 
ble rapportert på 3 nye lokaliteter i Åmotsdal, bergasal Sorbus rupicola på Saltskjærholmen, 
fôrtiriltunge Lotus pedunculatus på Hydrostranda, vårvikke Vicia lathyroides på Breisand, villkornell 
Cornus sanguinea på Jønnevall golfbane, strandtorn Eryngium maritimum på Jomfruland, 
klokkevintergrønn Pyrola media i Valleråsen, stavklokke Campanula cervicaria på Jønnevall golfbane, 
hvit gåseblom Anthemis arvensis i Lundedalen (Heistad), ullborre Arctium tomentosum på 
Borgestadholmen, myrkongle Calla palustris ved Rødstjern (Opdalen), det ble rapportert nattfiol 
Platanthera fra 250 moh. i Singusdal i Drangedal og vi må få verifisert om dette er grov chlorantha 
eller vanlig bifolia (men funnet er interessant uansett), knerot Goodyera repens på Stavnes, slakkstarr 
Carex remota ved Valleveien, på Valberg og Håøya, taglstarr Carex appropinquata ved Heibanen, 
knortestarr Carex otrubae ved Pardisbukta (Håøya), kvasstarr Carex acuta på Borgestadholmen, 
enghavre Avenula pratensis på Langøya og stivsvingel Festuca trachyphylla ved Paradisbukta 
(Håøya). 
 
Andre funn utenom floraatlaset som bør nevnes: Gråbergknapp Sedum hispanicum ved Vemork, 
søterot Gentiana purpurea på Lifjell som er helt på sydgrensen av utbredelsesområdet i Norge, 
kåltistel Cirsium oleraceum på Mæla, krøll-lilje Lilium martagon på Åsstranda og fuglestjerne 
Ornithogalum angustifolium på Kjørstad (Bamble).  
 
Vi lager nå også krysslister som registreres på data. I 2004 er det registrert krysslister i 52 kartruter. Vi 
leverer også pressa belegg til Botanisk Muséum. I 2004 er det levert inn ca. 300 belegg. Det må også 
nevnes at Olaf Svendsens enestående herbarium, som han har samlet opp gjennom sitt liv, ble levert 
inn til Botanisk Muséum ved Reidar Elven i mai. 
 
Listera 
Det er i år 2004 blitt utgitt to nummer av vårt medlemsblad Listera. 
Listerakomitéen har i år bestått av: Priscilla Hansen, Charlotte Bakke og Grete Stendalen. 
 
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 våren 2004 arrangert ”grønne turer”. TBF stod for blomstervandring i 
Skjelsvikområdet den 26. mai med stor deltagelse. Turen ble ledet av Bjørn Erik Halvorsen og Trond 
Risdal. Sist høst ble det arrangert ni ”grønne onsdagskvelder”. Alle kveldene var meget godt besøkt. 
Sammen med PFMR sto vi for den første kvelden. Bjørn Erik Halvorsen viste lysbilder og fortalte om 
”Flueblomster i Grenland og på Kreta”. 
 
Charlotte Bakke arrangerte rusletur på Mule Varde for psykisk utviklingshemmede i regi av 
Kulturkontoret, Porsgrunn kommune. 
 
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.  
 
Våre representanter i PFMR har i år vært Bjørn Erik Halvorsen, vara Åse Halvorsen.  
 
Andre aktiviteter 
Esther Broch har deltatt på møter i Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark (FNFT)  



 
Foreningen har vært representert på Østlandsavdelingens sommertur til Tinn og på Salten naturlags 
florakartlegging i Nordland fylke. 
 
PR-ansvarlig 
I 2004 har Unni Vestby hatt oppgaven som PR-ansvarlig. 
 
Hjemmeside 
TBF har i løpet av året fått etablert hjemmeside laget av Norman Hagen. Bjørn Erik Halvorsen er 
redaktør. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger om siden og er ikke så lite stolte av den. En stor 
takk til Norman!! 
Adressen er: http://www.miclis.no/tbf/ 
 
Revisor 
Revisor i 2004 har vært Rolf Ergon 
 
Valgkomité 
Valgkomitéen  har bestått av Bjørn Lervik, Anne Sofie Stordalen og Lise Stokstad. 
 
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 og 
Yara, Porsgrunn, som støttet oss økonomisk i året som var. 
 
For styret  
Trond Risdal 

 


