TURPROGRAM 2018
LARVIK BOTANISKE FORENING
Onsdag
25 april

Holtebygda. Blåveistur i innlandet

Lørdag
5 mai

Jomfruland. Fellestur arrangert av TBF.

Onsdag
16 mai

Oddane Fort. Vårblomstring ved kysten.

Søndag
27 mai

Malmøya

Lørdag
2 juni

Omre – Styggås. Den store artsjakten.

Torsdag
7 juni

Lillevik til Rødberg langs Fjordstien

Søndag
17 juni

Ula – Refsholt. Villblomstenes Dag i samarbeid med LOT

Søndag
24 juni

Vintermyrområdet ved Damtjernveien, Lardal for å se etter smalmarihand
mm

Søndag
8 juli

Avreise til Jæren. Bli så lenge du har tid og lyst.

Lørdag
4 august

Kartlegging Linsverksetra. Skog- og myrområder.

Onsdag
8 august

Sildevika i Mørjefjorden og Mørjetjønna. Fellestur med TBF

Søndag
12 august

Arøya rundt. Heldags tur.

Fremmøte: Skottebrygga kl 1730 eller kl 1800 ved Esso i Kvelde.
Turleder: Dagny Mandt, tel 90144859

Fremmøte: Skotta kl 0930 eller brygga ved Valle, Bamble før kl 1100. Vær ute i god tid for å få parkert
(obs betaling). Det spleises på taxibåt som må bestilles noen dager før.
Påmeldingsfrist onsdag 2 mai til turleder Jan-Åge Pedersen tlf 90916186

Fremmøte: Skottebrygga kl 1730 eller Oddane Sand kl 1800. Vi ser etter bl.a vasskjeks
Turleder Tor Melseth tlf 90183869
Fremmøte: Skottebrygga kl 1030 eller Huestranda kl 1100. Båtskyss koster kr 20.
Turleder Per Øvrebø tlf 90559341.
Ved uegnet vær avlyses turen eller den kan eventuelt legges til Vikerøya. Kontakt: Dagny Mandt tlf
90144859
Nasjonal dugnad om å registrere flest mulig arter på ett døgn. Vi starter fra P-plass ved Nevlunghavn og
tar med oss skog-, sump- og svabergområdene østover mot Styggås. Ta med GPS, notatblokk og gjerne
fotoapparat.
Fremmøte Skottebrygga kl 1000 eller Nevlunghavn P-plass kl 1030. Kontakt: 90144859 el. 90183869

Fremmøte: Skottebrygga kl 1730 eller Lillevik kl 1800.
Turleder Petter Oksum Eriksen. Tlf 41003377
Fremmøte: Skottebrygga kl 1130 eller Ula P-plass kl 1200
Turledere: Anne Borander tlf 41546763, Dagny Mandt tlf 90144859 mfl

Fremmøte: Skottebrygga kl 1100 eller Esso Kvelde kl 1130.
Turleder Dagny Mandt tlf 90144859

Turleder: Brit Sandve. Det blir turer alle dager fra 9 til 12 juli. Overnatting i hytter på Brusand eller
Ogna camping.
Påmeldingsfrist 4 april til Brit, tlf 92864929 eller epost brisan@online.no med ønsker om overnatting i
egen hytte eller en større, felles hytte. Alt av kjøkkenutstyr og sengeklær finnes der. Samkjøring for de
som ønsker det.
Startsted og tidspunkt avtales av deltakerne nærmere avreise.

Vi fortsetter kartleggingen av nye områder i kommunen med få registreringer.
Frammøte: Skottebrygga kl 0900 eller Esso Kvelde kl 0930. Ta med GPS, gjerne kamera og niste for en
dag. Vi får støtte fra Sabima til å dekke transportutgifter, kost og evt. overnatting på
Turistforeningshytta Hoggarstua for den som har lyst til å ta 2 dager. Kontakt Tor Melseth tlf 90183869
eller Dagny Mandt tlf 90144859
Fremmøte: Skottebrygga kl 1730 og hytteparkering Sildevika kl 1800. Støvler en fordel ved Mørjetjønna
Turleder: Tor Melseth tlf 90183869
Forsøker reprise, siden fjorårets tur regnte bort.
Oppmøte Skottebrygga kl 0845 eller Helgeroa P-plass kl 0915. Tilbake ca kl 16. Ferjetidene er ikke
fastsatt enda, så det kan bli endring. Ring Anne Borander for info. Tlf 41546763

Vi ønsker alle velkommen til hyggelige og lærerike turer. På alle turene har vi en mat/kaffepause, hvor vi også
prøver å bestemme noen av de plantene vi har funnet. Obs! Overlat helst plukkingen til turlederne. Fottøy
etter vær og terreng. Felleskjøring fra Skottebrygga på de fleste turene, med kjørespleis som varierer etter
kjørelengde. De som ikke disponerer bil er velkomne til å møte der eller ringe en turleder for eventuell annen
avtale.
Norsk botanisk forening har en nettside (botaniskforening.no) som dessverre ikke fungerer som den skal ved
denne utsendelsen, men håpet er at den skal være i orden til tursesongen. Der skal da alle turene rundt i
landet finnes.
Alle er velkomne også på disse turene – det er ikke nødvendig å være medlem.

Med hilsen Turkomiteen

