TURPROGRAM

2016

Hentet fra: BLYTTIA, bind 2 fra 1944
Mongolspringfrø Impatiens parviflora tegnet av Miranda Bødtker

TELEMARK BOTANISKE FORENING

Velkommen til ny tursesong i Telemark 2016!
Vi i turkomiteen håper nok en gang at programmet faller i smak.
Programmet inneholder:
Tre kveldsturer, til Siljan, Trosby og Borgåsen. Resten er dagsturer og en
helgetur.
To fellesturer med LBF (Larvik), en til Vestfold og en til Telemark. LBFs og
TBFs øvrige turer er i år lagt til ulike dager, slik at det skal være mulig å delta
på samtlige.
En fellestur blir det også i år på Soppens dag med Grenland soppforening.
To av dagsturene er på lørdager. Det er 21. mai og 20. august.
NB! Noter påmeldingsfrister for tur til Jomfruland og helgeturen.
Turleder er ansvarlig for å skrive referat fra turen hvis ikke annet er avtalt. Skriv
gjerne referatet mens det ennå er friskt i minne og send det til turkomiteens
leder.
Nøl ikke med å ta kontakt med turleder eller en i turkomiteen hvis det er noe du
lurer på.

Onsdag 20. april og onsdag 25. mai er det dugnader på Mule
Varde kl. 18.00.
MØT OPP

Vårtur til Skifjell søndag 1. mai.
Frammøte: Parkeringsplassen v/ tidligere Skifjellhytta kl. 11.00.
Vi går fra parkeringen og langs elva i retning Mensvann. Litt gange må påregnes
men turen er ikke spesielt krevende.
Turledere: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296) og Christian Kortner (tlf.
91894169).
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Kveldstur til Siljan torsdag 12. mai.
Frammøte Hydro/Texaco stasjonen i Siljan kl. 17.30 eller parkering ved Kiste
bru ca. 15 min. senere.
Denne kvelden vil vi kikke på området Kiste bru - Holt – Jakthuset. Dette er en
av de frodigste lokalitetene sør i Siljan med jordkanter og edelløvskog i
varierende størrelse. Lettgått terreng men velg fottøy etter vær. Vi setter av tid
til en kaffepause!
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95422617).

Mulåsen naturreservat sør for Holmestrand lørdag 21. mai.
Frammøte Skottebrygga i Larvik kl. 11.00.
Fellestur med Larvik Botaniske Forening til Mulåsen naturreservat, som ligger i
Re kommune. Ukjent biotop for oss men det skal finnes blant annet misteltein
her.
Turleder: Roger Halvorsen (tlf. 97013539 eller 33058600).

Kveldstur ved Trosby i Bamble torsdag 2. juni.
Frammøte: Butikk ved avkjørsel til Kjønnøya kl. 17.30.
Turen går vestover langs kyststien. Mange forskjellige biotoper med rik
blomstring. Fine strandenger, gress-sletter og kulturmarker.
Turleder: Trond Risdal (tlf. 47287740).
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Gransherad i Notodden kommune søndag 12. juni.
Frammøte kl. 11.00 ved E134 rett ved avkjøringen til Gransherad (fylkesvei
361), samme vei som retning Tinnoset og Tinnsjøveien. Rett ved krysset (på
venstre side av E134 hvis du kommer sørfra) ligger en nedlagt kiosk hvor det er
plass til å møtes med bilene.
Herfra kjører vi til Gransherad for å botanisere i liene nord for Gransheradvegen
mot Holtedalen og Liåsen. Dette er en rik sydvendt li og bekkekløft hvor det
sikkert er mye spennende å finne.
Det kan være både litt bratt og litt vått så husk godt fottøy.
Turledere: Jorunn Simones (tlf. 95032367) og Christian Kortner (tlf. 91894169).

Villblomstenes dag søndag 19. juni.
Se eget program med frammøtesteder på NBFs hjemmeside.

Sud-Løyningen i Uvdal søndag 26. juni.
Frammøte: Parkeringen ved SPAR-butikken i Bø kl. 11.00.
Ta av ved Fargerike-butikken i Bø-gata mot Bø hotell. Spar ligger på høyre side.
Vi samler oss i færrest mulig biler og kjører i retning Lunde og tar av til Uvdal.
Formålet med turen er å registrere artsmangfoldet på Sud-Løyningen
husmannsplass med tanke på innlegging i artsobservasjoner.
Historie. Husmannsplass under Tveitan 1790, vart seinare arvefesta under
Kleiva, Øvre Bø. Fråflytt 1903. Siste grasavling i 1930.
Slåtteeng av villblomar, med kantsamfunn og mangfald av plantar og insekt er
ein truga naturtype og utgjer kultur-minne om ein over 1000 år gamal
bruksmåte. Raudlista Stor salamander (Triturus cristatus) er funnen i dammen.
Turleder: Odd Vevle (tlf. 97564529).
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Kveldstur til Borgåsen onsdag 29. juni.
Frammøte: NRK Østafjells (Telemarksendinga) kl. 17.30.
Det blir en runde i Borgåsen. Spesielt det sydvestre hjørnet av åsen inneholder
spennende flora. (Det kan stedvis være litt bratt, slik at stødig skotøy anbefales).
Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296).

Tur oppunder Skogsfjell i Sauland søndag 3. juli.
Frammøte parkeringa ved Omnesfossen kl. 11.00.
Bli med på på blomstringstur i orkideterreng i Sauland, Hjartdal kommune.
Vi kjører samlet fra oppmøtested til Timdal og går stien oppover mot
utkikkspunktet på Skogsfjell som kalles Svartufs. Langs veien tar vi noen
avstikkere og sjekker kjente og ukjente biotoper der vi kan finne litt edlere arter.
Terrenget er kombinert furuskog og tørrberg og kan stedvis være noe bratt, men
vi kan alltids finne enklere alternativer til å forsere de bratteste stedene. Her blir
det noe å finne for enhver smak vil jeg tro. Velkommen til flott terreng og gode
opplevelser i lag med botanikkinteresserte med godt humør og stor sosial
inkluderingsevne.
Turleder: David Mundal (tlf. 41229294).

SOMMEREKSKURSJON TIL FINSE.
Søndag 24. juli – fredag 29. juli.
Se egen invitasjon!
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Sandøya ved Brevik søndag 7. august.
Frammøte: Fjordbuss-kaia i Brevik. Ferjeavgangene er ikke klare når
turprogrammet skrives, men det har i flere år vært en fergeavgang kl. 10:00 til
Sandøya på søndager. Programmet vil bli oppdatert på TBFs hjemmeside, hvis
tidspunktet er endret. Ferjeavgangen kl 10:00 er nå bekreftet OK.
Det blir en runde på Sandøya, og kanskje også en tur over til Løvøya (gangbru).
Øyene inneholder en variert flora på denne tiden av året.
Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296).

Helgetur til Haukeli fredag 12. august – søndag 14. august.
Frammøte: Haukeliseter fjellstue fredag kveld. Felles middag bestilles til kl.
19:30.
Påmelding innen søndag 3. juli.

Turen er avlyst på grunn av lav påmelding innen fristen.
Oppholdet på Haukeliseter fjellstue inkluderer 2 overnattinger, middag fredag
(trolig reinskavgryte) og lørdag (trolig laks på buffet), frokost med niste lørdag
og søndag. Priskomponentene er:
Pris for enkeltrom per natt: Kr 1050 (kr. 900 for DNT-medlemmer).
Pris for 2 pers i dobbeltrom per natt: Kr. 1450 (kr. 1150 for DNT-medlemmer).
(Rom-prisene inkluderer frokost).
Pris per middag (kun hovedrett) per person: Kr. 175.
Pris for niste per person per dag: Kr. 90.
Været bestemmer hvilke dagsturer som vi tar. Områdene inn mot Kistenuten har
spennende fjellflora. Det samme gjelder for skråningene mot Store Nup og
Vesle Nup.
Turledere: Turkomiteen.
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Tur til Jomfruland lørdag 20. august.
Frammøte ved brygga i Valle kl. 11.00. Vær ute i god tid for å få parkert (obs
betaling). Fellestur med LBF.
Vi spleiser på taxibåt og turleder trenger derfor å vite hvor mange som kommer!
Jomfruland trenger vel ingen nærmere presentasjon men spennende saker som
strandtorn, sodaurt og jordbærkløver bør det være gode muligheter for å se.
Sikkert også masse annet, fugl inkludert, for de som er interessert. Husk isåfall
kikkert.
Hjemreise på ettermiddagen etter nærmere avtale.
NB! Påmelding senest 17. august til en i turkomiteen eller direkte til turleder!
Turleder: Jan Åge Pedersen (tlf. 90916186).

Soppens Dag søndag 4. september.
Frammøte: Kiosken i Kilebygda kl. 11.00.
Fellesarrangement med Grenland soppforening til Kilebygda.
Turleder: Birgitte Finne Høifødt (tlf. 90601001).

Sopptur søndag 11. september.
Frammøte: Parkeringen ved Lietorvet, Skien kl. 11.00.
Som tidligere år overlater vi til turleder å plukke ut et godt område for årets
sopptur. Vi håper på greit vær slik at vi slipper avlysning. Ta kontakt med
turleder hvis du er i tvil eller hvis du vil vite hvor turen går for om mulig å korte
ned kjørelengden.
Turleder: Esther Broch (tlf. 90015286).
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B
Returadresse: Telemark Botaniske Forening, Postboks 25 Stridsklev, 3904 Porsgrunn

TELEMARK BOTANISKE FORENING
Stiftet 1980
Organisasjonsnummer: 989 212 621
Konto: 0530 3890647, Postbanken, 0021 Oslo
Hjemmeside: http://www.miclis.no/tbf/
E-post: a-jhalvo@online.no
Styremedlemmer:
Esther Broch
Bjørn Erik Halvorsen
Trond Risdal
Christian Kortner
Åse Halvorsen

tlf. 35 53 05 86 / 90 01 52 86
tlf. 91 31 02 96
tlf. 47 28 77 40
tlf. 91 89 41 69
Leder turkomitéen
tlf. 35 50 01 35 / 91 59 50 87 Kasserer

1. varamedlem: Øivind Kortner
2. varamedlem: Anne Vinorum

tlf. 35 53 29 79 / 91 54 11 84
tlf. 35 51 41 17

Turkomitéen:
Christian Kortner, Bjørn Erik Halvorsen og David Mundal.
Listérakomitéen:
Norman Hagen: nohag@online.no
Charlotte Bakke: c.bakke@sf-nett.no
Kristin Vigander: kristvi@gmail.com
Kåre Homble: k.homble@online.no
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