TURPROGRAM

TELEMARK BOTANISKE FORENING

Programmet inneholder i alt 11 turer. Tre av disse er kveldsturer, sju er
dagsturer og vi har en helgetur sammen med NBF Østlandsavdelingen (ØLA).
Pass på at dagsturene til Diplene i Siljan og Lofthaugtjenna i Kragerø er på
lørdager. Kveldsturen til Kjerringvik er i samarbeid med Larvik Botaniske
Forening (LBF). Søstermarihand-helgen har påmelding allerede 1. april, og
kanskje er dette etter at du har mottatt dette heftet i posten. Derfor er denne turen
annonsert med egen utsendelse på e-post, samtidig som turprogrammet er gjort
tilgjengelig på internett i slutten av mars.
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.

Vårtur til Dammane på Sundby onsdag 1. mai.

Frammøte: Sundby sykehjem parkering kl. 11.00.
Ta av fra veien til Langesund og inn til Sundby sykehjem. Her bør det være
rikelig parkering på en fridag. Herfra er det kort vei ned til Dammane og flere
mulige veier/stier for å nyte vårblomstringen i kalkfuruskogen.
Turleder: Christian Kortner (tlf. 91894169).

Tur til Teigen ved Fjellvannet søndag 19. mai.

Frammøte ved Modammen kl. 11.00.
Vi kjører inn til bomveien, som tar av 700 m syd for dammen på Fjellvannet, og
går skogsbilveien mot den nedlagte plassen Teigen. Hvis været er bra, går vi
videre langs stien opp til Sør-Teigen. Turen går i middels krevende terreng.
Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296).

Søstermarihand-helg i Telemark fredag 24. mai – søndag 26. mai.

Overnatting: Seljord folkehøgskule, med frammøte til kveldsmat kl. 20.00 på
fredagen.
Dette er et felles arrangement med NBF Østlandsavdelingen (ØLA). På lørdagen
skal vi besøke søstermarihand-lokaliteter i Kviteseid og Tokke kommuner. På
søndagen besøkes søstermarihand-lokaliteter i Seljord og Hjartdal kommuner,
med lunch på Telespinn i Flatdal.
Pris kr 1645 for opphold i enkeltrom (delt bad og toalett). Prisen inkluderer
kveldsmat fredag, frokost, matpakke og 3-retters middag lørdag, og frokost
søndag. Vann eller saft er inkludert drikke til middagen. Skolen har ikke
skjenkerettigheter. Prisen forutsetter 30 deltagere. Ved færre deltagere kan
prisen bli noe høyere.

Påmelding: Til May Berthelsen 91612965 eller may.berthelsen@gmail.com
innen 1.4.2019. Oppgi om du har egen bil, og kan ta passasjerer på dagsturene.
Oppgi også om du har eventuelle restriksjoner i hva du kan spise.

Kveldstur til Rustan tirsdag 28. mai.

Frammøte: Parkeringsplass ved Lensmannsseter kl. 17.30.
I turprogrammet for 2018 ble denne turen satt opp som en vårtur. Turen ble
gjennomført, men ble amputert på grunn av store snømengder. Vi føler oss sikre
på at området kan by på barmark i slutten mai. Basaltgrunnen gjør dette til et av
Grenlands mest artsrike strøk.
Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296).

Kveldstur til Kjerringvik onsdag 12. juni.

Frammøte: Skottebrygga i Larvik kl. 17.30.
Fellestur med Larvik Botaniske Forening. Kjerringvik er et idyllisk lite sted i
Larvik kommune men ligger ganske nær Sandefjord. Turleder finner egnet
parkering og velger turrute men vi kan love kystnær botanisering med strender
og svaberg.
Turleder: Tor Harald Melseth (tlf. 90183869).

Villblomstenes dag søndag 16. juni.
Se eget program med frammøtesteder på NBFs hjemmeside.
Tur til Diplene Ytre Siljan lørdag 22. juni.

Frammøte: Siljan Auto-YX stasjonen sentrum kl. 11.00.
Diplene ligger øst for Lakssjø mot grensa til Vestfold. Noe myrlendt krever godt
fottøy! Vi får tilgang til bomvei. Matpause: Ta med mat/drikke.
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95422617) og kjentmann Tore Fagertun.

SOMMEREKSKURSJON TIL STORD.
Mandag 1. juli – søndag 7. juli.
Se egen invitasjon!
Tur i Vindsjådalen i Bondal søndag 28. juli.

Frammøte: Saulandstunet utenfor Spar ved Shell bensin kl. 10.00.
Vi kjører samlet videre via Tuddal til Bondal, her tar vi bomvei (betalingsbom
kr. 60 fra 2013) til Vindsjådammen og parkerer litt før dammen. Herifra går vi
inn mot Vindeggen via Hellebu. Det er et stykke å gå i myrete og kupert terreng,
så godt fottøy bør alle ha. Ta med niste og kle dere etter været. Vi får gå så langt
vi rekker på et dagsstrekk. Her inne er gamle beitemarker og setervoller i et
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område med noe mer kalkrik grunn enn de heller sure bergartene i området
ellers.
Vi har også alternative setervoller å gå til nede i Bondal som ligger i lettere
terreng om noen heller vil ha en mindre strevsom dag i felt. Her bør vi finne
fjellnære og alpine planter, samt myrterreng og høgstaudeenger med endel
interessante arter som vi ikke finner lenger sør i fylket.
Velkommen!
Turleiar: David Mundal (tlf. 41229294).

Tur til Lofthaugtjenna i Sannidal lørdag 3. august.

Frammøte: Amfi Sannidal kjøpesenter kl. 11.00.
Kjør av fra E18 i Sannidal og retning Kragerø, umiddelbart etter kommer
kjøpesenteret og parkeringen. Vi parkerer her og går en runde rundt
Lofthaugtjenna som ligger rett ved. Møt opp og se hva vi kan finne her.
Turleder: Jan-Åge Pedersen (tlf. 90916186).

Ballastplantetur i Brevik onsdag 7. august.

Frammøte: Brevik gamle jernbanestasjon kl. 17.30.
Vi vandrer gatelangs i Brevik, og ser hvilke ballastplanter og andre
hageflykninger som fins langs gjerder og veikanter. Vi ender etter hvert opp ute
på Øya, der vi tar en matrast og ser hvilke planter som dukker opp i områdene
ved Banken.
Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296).

Tur til Hjuksevelta søndag 11. august.

Frammøte: Hjuksevelta kl. 10.00
Ta av fra fylkesvei 360 (Sauheradvegen) i Hjuksebø og kjør ned Bryggevegen.
Her ligger det umiddelbart et sagbruk (synlig fra fylkesveien) hvor vi kan møtes.
Kanskje parkerer vi her eller vi kjører ned til parkering ved Heddalsvannet. Vi
kommer til å gå en tur i et spennende område. Uvanlige arter som sikori,
taggsalat og ullurt kan vi nesten garantere + masse annet. Ta med litt å bite i for
hvis været er med oss er det kjempeflott å sitte nede ved Heddalsvannet når vi
har gått en runde. Ta gjerne med badetøy også hvis det frister med et bad.
Turledere: Jorunn Simones (tlf. 95032367) og Christian Kortner (tlf. 91894169).

Sopptur søndag 8. 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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