Torsdag, 25. februar: Årsmøtet er avviklet.
Tirsdag 10. mai: Naturlostur til Slettane
slåttemark, Vågsbygd i Kristiansand
kommune.
Et lite område i Holskogen blir skjøttet som
slåttemark for å ta vare på planter og dyr som
er avhengig av gammel hevd. Her finner du
orkideer og en rik flora. Turen kombineres
med å lytte og lære igjen fugl på lyd.
Frammøte: Bladdalstjønn kl 18:00. «Norges
dyr og planter» (500 kr) trekkes på turen.
Turleder: Asbjørn Lie, mobil 97064081
Søndag 15. mai EKSKURSJON TIL
FLEKKERØYA
Naturlostur for å oppleve natur, botanikk og
friluftsliv i Belteviga på Flekkerøya.
Samarbeid med Flekkerøya Vel
skjøselgruppe, Fylkesmannens
miljøvernavdeling og Norsk Zoologisk
forening. Oppmøte på parkeringsplassen ved
Høyfjellet, kl. 11. «Urteplanter i Norge» (500
kr) trekkes på turen.
Asbjørn Lie, mobil 97064081
Søndag 5. juni Ekskursjon til Hidra
Vi skal bl.a. til Kirkehavn og Rassvåg som har
en rik flora. Vi vil se kråkekarse,
vestlandsvikke, hvitpestrot, hvit skogfrue og
mange andre planter. Dette blir en heldagstur
i et naturskjønt område ved sjøen. Vi får med
oss Ove Larsen som er kjentmann på Hidra.
Frammøte på Agder Naturmuseum på
parkeringsplassen ved veien senest kl. 7:45
(noen kan kjøre sammen?) eller på
fergestedet før Hidra, Kvellandstrand, kl
11:30. Fergen går 11:35. Ferge tilbake fra
Hidra 16:25 eller 17:25. Agder botaniske
forening betaler ferge tur/retur for alle
medlemmer, også bil. Ta med niste og drikke.

Nordisk flora/Mossberg (700 kr) trekkes på
turen. Ove Larsen skriver: Dersom folk ønsker
det kan vi legge inn besøk på Fedrenes
minne på veien. Jeg kan åpne der. Vi kan
kanskje ordne med et par småbåter så vi om
ønskelig kan komme oss til Breili og/ellers til
skråningene under LIndåsen. Her var det en
fantaisk urteflora i fjor etter at hele området
ble brent/svidd for 2-3 år siden. Vi kan justere
opplegget litt etter hvem som kommer og hva
de ønsker å se. Velkommen til Hidra.
Turleder: Trond Baugen Tlf.: 410 41 731

Søndag 12. juni OMVISNING I
KLOSTERHAGEN
Dette anlegget ble åpnet i 2015, og er
Botanisk hages nyeste anlegg. Museets
botaniker, Per Arvid Åsen viser fram anlegget.
For å være med på omvisning må det løses
ordinær inngangsbillett til museet.
Omvisningen starter kl. 13.
Søndag, 19. juni Østre Randøya:
Randøyadagen.
”Randøyadagen” er et årlig arrangement hvor
foreninger og lag presentere seg. Vi holder
åpen hytte hvor vi presenterer Agder
botaniske forening i samarbeid ornitologisk
forening og zoologisk forening. Båt fra
Kongshavn. Asbjørn Lie har en naturlostur for
å se på planter og fugl kl 13:00. Nordisk
flora/Mossberg (700 kr) trekkes på turen.
Naturlos: Asbjørn Lie Tlf. 97 06 40 81
Søndag 26. juni FJELLHAGENS DAG,
Ljosland
Omvisning i Fjellhagen. Konsert ved Ragnhild
Furholt, Anders Røine og Elisabeth Vatn.
Paal-Helge Haugen leser «Verbarium»
Samarbeid med Kultursjefen i Vest-Agder.

Sted: Ljosland Fjellhage i Åseral, fra kl. 13.
Arrangør: Agder naturmuseum
Kontakt:
Per.Aasen@kristiansand.kommune.no

Onsdag, 6. juli: ROSENS DAG, kl. 18:00
Duftvandring, - de historiske rosene er
spesielt velduftende og på topp på denne
tiden!
Kåring av den best duftende rosen blant alle
rosene i botanisk hage.
Salg av roseprodukter, informasjon, utstilling
og premiering av medbrakte roser.
Sted: Agder Naturmuseum og botanisk hage,
Kristiansand
Samarbeid med Agder Roseforum
Arr: Agder naturmuseum.
Tirsdag 9. aug.: Naturlostur til
Torvesanden i Søgne, kl 18:00
Møtested: Torvesanden friluftsområde.
Botanikk, sjelden natur og friluftsliv på
Torvesanden, vi ser på hvordan vi kan ta vare
på sjeldne og truete arter i et friluftslivområde.
Området har en rik flora.
Naturlos: Jostein Andreassen, Steinar
Sunde, Asbjørn Lie. «Norges dyr og planter»
(500 kr) trekkes på turen.
Arrangør: Agder botaniske forening, Søgne
kommune, Agder naturmuseum. Telefon:
Asbjørn 97064081
Søndag, 21. aug.: Ekskursjon til Paulen
naturreservat i Vennesla kommune.
Vi skal undersøke floraen i Paulen
naturreservat. På østsiden av reservatet, ned
mot Otra finner vi eikedominert rik
edelløvskog. Eika her har til dels store
dimensjoner. Naturreservatet er rikt på vilt og
er av særlig stor betydning for storfugl og
orrfugl. Det er også observert både svartspett,

hvitryggspett og flaggspett i reservatet. Vi skal
også se på et skogbrannsområde. Frammøte
ved Grovane jernbanestasjon 10:30. Nordisk
flora/Mossberg (700 kr) trekkes på turen.
Turleder: Roar Linjord, mobil 907 57 080
10.-11. sept.: Floravokterkurs? Se e-post
Søndag 25. sept: Sopptur til Orreleikheia,
Froland kommune. Dette er et flott, urørt
naturområde som kan bli fredet. Vi skal se på
sopp og planter.
Frammøte kl 9:30 på Agder naturmuseum på
parkeringsplassen ved veien, eller på
Hynnekleiv jernbanestasjon kl 10:30. Nordisk
flora/Mossberg (700 kr) trekkes på turen.
Turleder: Asbjørn Lie, mobil 97064081

Torsdag 17. nov. kl 18:30: Foredrag av
Oddvar Pedersen
«Floraglimt fra Færder nasjonalpark»
Sted: Agder naturmuseum og botanisk hage.
Kontakt: Per Arvid Åsen, Tlf 38 09 23 88
Styret for 2015:
Leder: Trond Baugen 41 041 731
Kasserer: Per G. Larsen
Tlf. 3809 2249 (p) 416 85 535 (p)
Styremedlem: Asbjørn Lie Tlf. 97 06 40 81
Styremedlem: Per Arvid Åsen
Tlf 38 09 23 88 (a), 38 08 69 44 (p)
Styremedlem: Roar Linjord, Tlf. 907 57 080
Varamedlem: Tore Torjesen Tlf 3801 4974

Ønsker du å få løpende informasjon som
e-post, send din e-postadresse til:
agder.botaniske@botanikk.no
NB! Flere ekskursjoner kan bli varslet på
E-post/SMS
SMS-varsling: Send beskjed til 41041731
(Trond Baugen)

E-post adresse:
agder.botaniske@botanikk.no
http://agderbotaniske.forening.no/

Agder Botaniske forenings webside:
http://agderbotaniske.forening.no/
Foreningshytte på Østre Randøya i
Kristiansand
Foreningen har inngått en disposisjonsavtale
med Kristiansand kommune om ei hytte midt i
ferieparadiset i Randesundsskjærgården. Vi
disponerer hytta i sammen med Norsk
Zoologisk Forening og Norsk Ornitologisk
Forening. Bli med på en av turene vi har satt
opp eller ta kontakt med Asbjørn Lie som er
representant for botanisk forening i hytte
komiteen dersom du har lyst til å bruke hytta
på egen hånd. Ta kontakt pr. e-post eller
telefon til Asbjørn.
asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no

Agder Botaniske Forening,

ÅRSPROGRAM
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Agder Botaniske Forening,
Postboks 1887 Gimlemoen
4686 Kristiansand.
Organisasjonsnr.: 895 311 332
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NYTT FRA 2016:
Meld inn familiemedlem som Dmedlem til kr. 20,- pr.år.
agder.botaniske@botanikk.no

