TURPROGRAM

2018

TELEMARK BOTANISKE FORENING
Velkommen til ny tursesong i Telemark 2018!
Vi i turkomiteen håper nok en gang at programmet faller i smak.
Programmet inneholder:
Tre kveldsturer, til Versvika, Valleråsen og Mørjefjorden. Resten er dagsturer
pluss en helgetur. Turen til Mørjefjorden er felles med LBF (Larvik Botaniske
Forening). Helgeturen blir til Hjartdal med turer i Tuddal-, Bondal-området
(NB: Kort påmeldingsfrist).
En fellestur blir det også i år på Soppens dag med Grenland soppforening.
Vær oppmerksom på at flere av dagsturene er på lørdag. Vær oppmerksom på at
turen til Jomfruland har påmelding, på grunn av bestilling av Taxibåt.
SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) har en kartleggingsdugnad i
Porsgrunn i begynnelsen av juni. Se egen informasjon på www.sabima.no.
TBF samarbeider med Naturvernforbundet på et slåttekurs på Evju bygdetun
midt i juni.
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 18. april kl. 18.00 og onsdag 23. mai kl. 17.30 er det
dugnader på Mule Varde.
MØT OPP

Vårtur til Rustan i Skien lørdag 21. april.
Frammøte: Lensmannsseter parkeringen kl. 11.00.
Vi går en runde i Rustan området i et av distriktets rikeste områder hva gjelder
vårblomstring med blåveis, hvitveis og mye annet. Kanskje legger vi turen opp
om Rustantoppen også med flott utsikt over Grenlandsområdet.
Turleder: Christian Kortner (tlf. 91894169).

Tur til Jomfruland lørdag 5. mai.
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 så legg merke til påmeldingsfristen for at turleder skal vite
hvor mange som kommer.
Hvitveisblomstringen på Jomfruland er viden kjent men det er mye annet også å
se her ute. Ikke minst fugl og fuglesang på denne årstiden.
Påmeldingsfrist onsdag 2. mai til turleder eller en i turkomiteen.
Turleder: Jan-Åge Pedersen (tlf. 90916186).

Tur i Valleråsen (Porsgrunn) tirsdag 15. mai.
Frammøte: Parkering ved Bjerketvet kl. 17.30 (krysset Bjerketvedtveien –
Øygardsveien). Lilleelvkrysset er trolig fortsatt stengt mot Hovenga, slik at man
må kjøre inn bak Hovengasenteret eller via Aaltvet.
Planen er å gå i ei frodig li opp mot Kjerringåsen. Det er stedvis litt bratt slik at
godt fottøy anbefales.
Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296).

Søstermarihand tur til Brekketo ved Vefall i øvre Bø mot Seljord
søndag 27. mai.
Oppmøte kl. 11.00 på Vefall skole/Brekke grendehus.
Vi fyller opp biler mest mulig og kjøre opp til Brekketo i lag med færrest mulig
biler, dårlig med parkeringsplasser der oppe.
Dette blir ein vårtur der vi ser på dei tidlegaste blomane i sørvendte lier. Her blir
det litt gåing i bratt terreng og det er nødvendig med gode tursko. Vi går forbi
Hegnin, Smiugardsnuten via Kåsi til Todalen og ned til vegen igjen ved
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Brekketo. Flott utsikt over øvre Bø og Seljordsvatnet. Vårplanter som blåveis,
kvitveis, hestehov og vårpengeurt bør vi finne og om tida er riktig finner vi også
vårmarihand, søstermarihand, maigull, kanskje heggen blømer enno og vi ser
kanskje nokre andre arter som er tidleg ute her. I tillegg finst her fine lavar!
Turleiar: David Mundal (tlf. 41229294).

SOMMEREKSKURSJON TIL ARENDAL / TROMØYA.
Fredag 1. juni – onsdag 6. juni.
Se egen invitasjon!
Kartlegging Langangen, Bergsbygda og Auenlandet v/ SABIMA
torsdag 7. juni – søndag 10. juni.
Turen vil fokusere det kystnære kollelandskapet rundt Langangen, Bergsbygda
og Auenlandet med rik blandingsskog og rik edelløvskog, særlig med gammel
eikeskog. På dagtid er vi ute i felt og på kveldstid samles vi til foredrag,
artsbestemmelse og sosialt samvær. Overnatting på Oksøya leirsted.
Deltageravgift kr 500 (for medlem i en av Sabimas medlemsforeninger), kr 1000
(ikke-medlem). Sabima dekker kost og losji. Reisen dekkes selv. Plass til 40
personer.
Egen påmelding. Påmeldingsfrist 1. mai.
Arrangør: SABIMA / Helene Lind Jensen (tlf. 93205982).

Tur til Versvika onsdag 13. juni.
Fremmøte: Nedkjøring til Versvika (mellom Herøya og Skjelsvik) kl. 17.45.
Vi går langs veien ned mot stranda. Videre følger vi frierstien et stykke sydover
før vi returnerer. Det er gode muligheter til å få se flere forskjellige av
Telemarks ville orkidéer, og forhåpentligvis er ikke alle avblomstret?
Turleder: Trond Risdal (tlf. 47287740).
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Slåttekurs Evju bygdetun lørdag 16. juni.
Naturvernforbundet i Midt-Telemark og TBF er arrangører.
Kursavgift: Kr. 300,- (studenter kr. 100,-).
Nærmere informasjon og påmelding til:
Stefanie Reinhardt: 93667541, Stefanie.Reinhardt@usn.no
John Gunnar Brynjulvsrud: 92090850, jbrynjulvsrud@gmail.com

Villblomstenes dag søndag 17. juni.
Se eget program med frammøtesteder på NBFs hjemmeside.
Tur til Follesjø/Bolkesjø/Helleberg i amfibolittårer, søndag 1. juli.
Frammøte: Gamle Notodden jernbanestasjon kl. 1100.
Her blir ein tur i innmark og utmark med funn av fine sommarblomar i eit
potensielt artsrikt område. Vi går i bar- og blandingsskog forbi blomsterenger og
opp i lauvlier mot fjellet. Her er det også mulig å finne myrplanter og arter som
krever noko meir næringsrik jord. Alternativt kan vi kjøre opp mot Storeble og
sjå etter fjellnære planter om vi rekk det.
Turleiar: David Mundal (tlf. 41229294).

Tur til Eidsborgkleivane, Dalen, søndag 29. juli.
Frammøte: Eidsborg Stavkyrkje kl. 1100.
Ønskereprise på fjorårets tur som dessverre bare samlet 7 deltakere men som
blant annet fant en ny forekomst av huldreblom! Vi kan ikke garantere
huldreblom i år men uansett er dette er et fantastisk område.
Turleder: Dagny Mandt (tlf. 90144859).

Helgetur til Tuddal Høyfjellshotell fredag 3. – søndag 5. august.
Overnatting på Tuddal Høyfjellshotell m/4 retters middag fredag og lørdag inkl.
frokost lørdag og søndag. Vi smører med oss niste til dagsturene lørdag og
søndag.
Priser overnatting: 3380,- pr pers. i enkeltrom og 5.560:2=2780 pr. pers i
dobbeltrom.
4

Oppmøte på Tuddal Høyfjellshotell fredag. Middag starter 18:00. Vi får låne
stua i 2 etasje til formidling og gruppearbeid.
Påmeldingsfrist helst før 30 mars. Siste frist 30 april eller når det er fullt. Vi får
holde av 10 rom til 30 mars til det er fullt. Det lønner seg å være snar.
Blir det overfylt vil vi kunne finne alternativ for privat innkvartering i Sauland i
dobbelseng, enkeltseng, gulvmadrasser og telt i hagen. Det er også teltplasser i
Tuddal. Norsman avholdes i Tinn denne helgen og det er allerede fullt på
Gaustablikk.
Lørdag tur frå Gaustaråen under Gaustaknea inn i Gausdalen: Fjellflora med
gradient ned gjennom vier- og bjørkebeltet til furuskognaturresevat i Gausdalen.
Søndag tur i området Longefonn til Longefonntjønn mot Store stavsnut og
Heddersvatn. Kalksig med alpine lav, moser og planter, rabber og søkk med
alpine lav.
Lørdag blir vi ut på så lang tur som ein ynskjer og vi kan dele oss i grupper og
returnere i mindre puljer. Lang tur som krev gode fjellsko. Steinet parti i starten
av turen som går over i mjuke stigar over setervoller og over bekkefar, via små
myrdrag og inn i høgtliggande furuskog på ca. 1000 meter.
Søndag held vi oss i et meir avgrensa område i nordhellinga av Gaustatoppen og
ser etter kalkelskende planter i snøleier og alpine lav på rabber. Vi avslutter
langs vegen ca kl. 15.00.
Ein bør være kledd for vind og vær, men er vi heldige og får finvær er
påkledning ein enkel sak.
Turleiar: David Mundal, (tlf. 41229294) og turkomiteen.

Kveldstur til Mørjefjorden (Sildevika) onsdag 8. august.
Frammøte: Skottebrygga i Larvik kl. 17.30 eller Sildevika ca. 17.45.
Fellestur med LBF.
Ennå en reprise men fjorårets tur regnet bort så vi forsøker igjen.
Legg merke til at dette er Sildevika innerst i Mørjefjorden i Larvik kommune
rett over kommunegrensa mellom Porsgrunn og Larvik. Ikke Sildevika i
Ormefjorden lenger inne!
Turleder: Tor H. Melseth (tlf. 90183869).
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Tangen, nordøstre Gorningen søndag 19. august.
Frammøte: Auto’n (YX-stasjonen) kl. 11.00 eller Elverhøy (Fagerlund gamle
fotballbane) kl. 11.15.
Vi får kjøre bomveien mot Sortedal, og går videre ut på Tangen i Gorningen.
Området har skråninger som kan by på rik flora.
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95422617) og Tore Fagertun.

Soppens dag søndag 2. september.
Frammøte: Kiosken i Kilebygda kl. 11.00.
Fellesarrangement med Grenland soppforening til Kilebygda.
Turleder: Birgitte Finne Høifødt (tlf. 90601001).

Sopptur søndag 9. 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. 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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