
Vårtur til Rustan i Skien, lørdag 21. april 2018. 
Turleder og referent: Christian Kortner. 
 
9 personer møtte opp på parkeringsplassen ved Lensmannsseter i godt vårvær.  
Den sene våren og fortsatt mye snø og is i skyggeliene gjorde at vi valgte å gå en kort tur i 
nærområdet. Vi fulgte veien noen hundre meter fra parkeringen i retning Rustan og gikk så litt 
i de solvendte liene og jordene der. Noen år med tidlig vår har det bare vært rester av blåveis å 
se på denne tiden men i år ble dette virkelig en blåveistur. I tillegg til blåveis fant vi følgende 
arter i blomst; mengder av hvitveis, hestehov, fingerstarr, hårfrytle, gullstjerne, korsknapp, 
maigull og hassel. Vi så også mange rosetter av marianøkleblom med små knopper og på en 
som stod gunstig til hadde en blomst åpnet seg! Vinterkarse som var nesten i blomst ble også 
sett. 
Etter å ha kost oss en stund i sola med kaffe og mat ruslet vi tilbake til parkeringen og gikk så 
noen hundre meter opp langs veien til Vealøs. Masse blomster her også men ingen nye arter 
bortsett fra taggbregne og barlind. På vei hjem i bilen kunne også de skarpøyde se vårkål i 
blomst i grøftekanten. 
 
 
Tur til Jomfruland, lørdag 5. mai. 
Turleder og referent: Jan-Åge Pedersen. 
 
Tre taxibåter måtte til for å frakte alle 26 personene fra Valle og ut til Jomfruland en flott 
vårdag. 
Vi ble satt i land på Tårnbrygga og gikk nordover. På jordene gikk grågjess som det er veldig 
mange av her på øya, når vi tok frem kikkerten så vi det også gikk noen få hvitkinngjess og 
kanadagjess blant alle grågjessene. Straks oppe i skogen møtte en blomsterflod av hvitveis, 
noen blåveis, vårkål og gullstjerne spedd imellom. 
En liten tur opp i fyrhagen før vi gikk nordover mot eikskogen der skogbunnen var dekket av 
hvitveis. Dette året var det ekstra mye hvitveis på grunn av den sene våren.  
Vi tok en matpause på benkene i friluftskirka og fikk besøk av en ivrig syngende vendehals i 
trærne over oss. 
Vi gikk mer spredt resten av turen, noen ville bruke mer tid med hvitveisteppet og noen ville 
gjerne ut på yttersida og helt nord. 
På ettermiddagen samlet vi oss på Øytangen og ble fraktet inn igjen med de samme 
taxibåtene. 
Blant plantene vi noterte oss i tillegg til de ovenfor kan nevnes: moskusurt, fingerlerkespore, 
marianøkleblom, nyresoleie, rødtvetann, skogkarse, vårrublom, skogkarse, skjørbuksurt, 
dansk skjørbuksurt, korsknapp og gjøkesyre. Den lille soppen symrebeger som snylter på 
hvitveisrøttene så vi også noen få steder. 
 
 
Tur i Valleråsen, tirsdag 15. mai. 
Turleder og referent: Bjørn Erik Halvorsen. 
 
5 personer møtte opp på parkeringsplassen ved Bjerketvedt. Kvelden kunne by på varmt 
sommervær. Nede ved parkeringa kunne vi nyte en flott eng med engkarse Cardamine 
pratensis, før vi tok fatt på turistforeningens sti opp i åsen. I den nedre delen dukket 
liljekonvall Convallaria majalis, løkurt Alliaria petiolata og enghumleblom Geum rivale opp. 
 



Videre oppover vokste tannrot Cardamine bulbifera, blåveis Hepatica nobilis, hvitveis 
Anemone nemorosa, nyresoleie Ranunculus auricomus, vårkål Ficaria verna, firblad Paris 
quadrifolia og hengeaks Melica nutans langs stien. Omtrent midt i lia kommer vi inn i fin 
lindeskog Tilia cordata i tillegg til spisslønn Acer platanoides og hassel Corylus avellana. 
Øverst i lia finnes skogkarse Cardamine flexuosa, leddved Lonicera xylosteum, myske 
Galium odoratum og spirende myskegras Milium effusum. 
 
Vi tok en «termos-stopp» på et utsiktspunktet ved stidelet mot Svinholtdammen. Vår tur 
fortsatte til toppen av Kjerringåsen (200 m.o.h.) der matrasten ble tatt. Planen var å følge stien 
videre ned den tidligere slalombakken. Men, vinteren hadde vært brutal mot skogen, slik at 
trærne lå på kryss og tvers. Turistforeningen hadde enda ikke rukket å rydde denne stien, så 
da valgte vi å returnere langs samme sti som vi hadde fulgt opp. 
 
 
Søstermarihand tur til Brekketo ved Vefall i øvre Bø mot Seljord, søndag 27. mai. 
Turleder og referent: David Mundal. 
 
Vi var 10 blomstervenner på tur i det fantastiske været i Brekketogrenda denne vårdagen. 
Vi gikk fra Nordre Gjerstaul via Togrenda til søndre Brekketo. Vi så ikke bare mange flotte 
vårblomster men også insekter i tillegg til en kjempeflott utsikt over øvre Bø og Vefall, samt 
østre del av Seljordsvannet i det varme og flotte solskinnet. En metallsvermer og en grønn 
smeller tok oppmerksomheten i tillegg til blomster som bl.a stemorsblom, fioler, rødkløver, 
storblåfjær, engsoleie, rød jonsokblom og siste blomstrende individer av søstermarihand i 
Togrenda. 
 
 
Artskartlegging Langangen, Bergsbygda og Auenlandet v/ SABIMA 7. juni – 10. juni. 
Referent: Christian Kortner. 
 
I regi av SABIMA og godt organisert av Helene Lind Jensen ble det arrangert kartleggingsleir 
med base på Oksøya i Porsgrunn kommune. Selve kartleggingen de 2 hoveddagene 8. og 9. 
juni var lagt til områder i Langangen, Bergsbygda og Auenlandet. Totalt ca. 40 deltakere med 
ekspertise på forskjellige områder var delt i grupper som arbeidet sammen og tok for seg 
forhåndstildelte områder. Ca. 950 registreringer i Artsobservasjoner ble gjort av planter, 
moser, lav, sopp, insekter, fugler og dyr. Ingen veldig sjeldne arter ble observert men en del i 
kategoriene VU og NT som for eksempel storsalamander. For noen tilreisende av de 
planteinteresserte vakte det begeistring når vi kunne vise fram en lokal godbit som hvitrot. Alt 
ble presentert på kveldene og undersøkt med tilgang til mikroskoper ++. Avreisedagen ble 
brukt til å kartlegge Oksøya og «min» gruppe registrerte ca. 135 arter av karplanter her.  
 
 
Tur til Versvika, onsdag 13. juni. 
Turleder og referent: Trond Risdal. 
 
14 deltakere. Det ble registrert 144 arter. Marisko og ramsløk var avblomstret. Kaffe og mat i 
strandkanten. 
 
 
 
 



Tur til Follsjø/Bolkesjø/Helleberg i amfibolittårer, søndag 1. juli.  
Turleder og referent: David Mundal. 
 
Målet for denne turen var å finne ut om det var sammenheng mellom en del amfibolittårer i 
grunnen og karplantenes artsmangfold i området. Vi var ikke mange som møtte opp i 
sommervarmen denne gangen, men 6 planteinteresserte fant veien i solsteiken. Vi fant et 
område med mest furuskog og seinere innplanta granskog, med partier av lauvskog i 
brattskrenter og  innmark rundt gårdene i området.  
 
Vi rastet nede ved Bolkesjøvannet og hadde oss mat og kaffe og en god prat med selskap av 
vannskvulp, botnegras, gulldusk, strandsnipe, bevergnag og blå himmel. 
 
Det var ikke så stort artsmangfold å finne i blåbærfuruskogen, og veldig lite i granskogen. Vi 
fant flest arter langs bekkefar og nær vann, og utpå ei myr i området. I alt fant vi 104 
karplantearter på turen vår på 2 km, men det totale artsmangfoldet langs amfibolittårene 
videre opp mot fjellet var nok betydelig større om vi hadde gått hele veien. 
 
 
Tur til Eidsborgkleivane, Dalen, søndag 29. juli.  
Turleder og referent: Dagny Mandt. 
 
Ein solfylt sundag midt mellom 2 regnværsdagar hadde dei 8 som var med ein fin tur med 
botanisering frå Lillegård via Rui til Riarhamaren - og litt til.  Eit par frå nærområda møtte 
opp for å lære og det var ekstra hyggeleg.   
Turleiar var redd det var lite att av vegetasjonen, men skrivar David greide å notere heile 114 
karplanteartar på den strekninga likevel.  Mykje av det vart notera på den vesle strekningen 
med frodig, gamal granskog før Rui-plassen.  Den inneheldt mellom anna – som i fjor – 
junkerbregne og stavklokke, men huldreblomen kikka ikkje fram. 
Etter ein liten sving borti tunet for å få med utsikten måtte det mat til og den inntok me på 
Riarhamaren med god utsikt over Dalen.  Svartola måtte me få med denne gongen og, men 
det var så vidt den hadde overlevd den lange turken og bergfrua såg me ingen tegn til.   
 
For å finne litt mindre turkeskada mark køyrde dei 6 ivrigaste opp mot Stavelihei og inn på 
Haddemyrvegen, for å kikke litt i fuktige veggrøfter og skråningar.  Der blei det notera 69 nye 
artar karplanter, deriblant fjellsyre,  korallrot, gulsildre og myrsaulauk. 
 
Takk til dei som møtte og sørgde for at litt meir lærdom vonaleg festa seg hjå underteikna! 
 
 
Helgetur til Tuddal Høyfjellshotell, fredag 3. – søndag 5. august. 
Turleder og referent: David Mundal.  
 
Vi var 5 stk på overnatting i Tuddal denne helgen og fikk flotte opplevelser av både kulinarisk 
og botanisk art i tillegg til et fint sosialt fellesskap i virkelig trivelige omgivelser. Fredag fikk 
noen av oss en fin tur rundt Kovstulvatnet med både myr og engplanter i et 
gammelskogspreget område. Lørdag var vi en lengre tur i myr og subalpint område på 
Gaustaråen inn mot Gausdalen, hvor fjell og myrvegetasjon var i fokus. Søndag gikk vi i et 
kalkrikt område i Langefonn på nordsida av Gaustatoppen hvor det er en del kildevann som 
renner ut av fjellet og gir grobunn for fjellplanter som setermjelt, fjellveronika, fjellsyre og  
ulike vierarter. 



Kveldstur til Sildevika ved Mørjefjorden (Tvedalen), onsdag 8. august. 
Turleder og referent: Tor H. Melseth.  
 
Vi var 7 deltakere som møttes på parkeringsplassen ved Sildevika som ligger helt sydvest i 
Larvik kommune.  Området er tett bebygd med fritidsboliger, men siden turen var lagt noe 
utenom den mest travle ferietiden, var det få feriegjester å se på hyttene.  Det gjorde det mulig 
å ferdes ganske fritt mellom eiendommene. Vi fulgte veien sydover fra parkeringsplassen 
nedover mot sjøen.  Langs veien ligger det en tørrbakke/fjellskrent som normalt har en flora 
med arter som bergmynte, broddbergknapp, bergskrinneblom og blodstorkenebb.  Disse ble 
notert i området, men floraen her bar tydelig preg av den langvarige tørken. 
For øvrig var dette dagen da det etterlengtede regnet endelig meldte sin ankomst, og det i rikt 
monn.  Nede i vannkanten ble det året før observert en god bestand av tusengylden.  I år fant 
vi kun noen få individer.  Likeledes fikk vi sett en liten bestand av strandrødtopp.  
Artmangfoldet var ganske stort i området selv om det de fleste steder var opparbeidede tomter 
med plen fra hytteveggen og ned mot sjøen. 
Etter turen i dette området kjørte vi bort like nord for Mørjetjønn og fulgte veien mot gården 
Mørjerød.  Dette området ligger helt på grensen til Telemark så vi beveget oss på begge sider 
av denne grensen.  Et stykke sydover ligger gården Mørje.  I veikanten her vokste en god 
bestand av neslesnyltetråd.  Planen videre var å følge en sti i sydvestlig retning og dermed 
komme inn på hovedveien syd for Mørjetjønna.  Håpet var å få se en ganske rik bestand av 
kalmusrot som er kjent fra Mørjetjønna.  Til tross for anvisning av en beboer på Mørje, klarte 
vi ikke å finne denne stien.  Løsningen ble derfor å følge gårdsveien samme vei tilbake.   
For komplett artsliste vises til registreringer i artsobservasjoner.no. 
 
 
Tur til Sortedal/Tangen, nordøstre Gorningen, søndag 19. august. 
Turledere: Harald Stendalen og Tore Fagertun. Referent: Harald Stendalen. 
 
Frammøte ved Siljan Auto event. Fagerlund gamle fotballbane. Hadde tilgang til nøkkel 
skogsbilvei, som tar inn før fossen ved innløpet Siljanelva til Gorningen i ytre Siljan. 11 
personer møtte, turledere var Tore Fagertun og Harald Stendalen. Etter noen kilometer på vei 
nord for Gorningen parkerte vi ved den gamle nedlagte og nedrivne gården Sortedal. Like øst 
for denne ligger vannet Nedre Sortedalstjern. Hele turen ble registrert i artsobservasjoner. 
Rundturen gikk sydover på fin sti på østsida av Gorningen til restene etter gården Tangen, her 
matpause. Ble sett en mengde skogflatbelg, myske og springfrø. Mye blader etter konvaller og 
blåveis gjorde sitt til at vi umiddelbart planla en vårtur i området. Flere humleplanter var vel 
rest etter gammel bosetting. Ved rundturen tilbake mot bilene, hadde Treschow Fritzøe skoger 
plantet og inngjerdet en bestand med valbjørk. Denne bestanden hadde vinteren 2017/18 fart 
ille med. 
 
 
Soppens dag, søndag 2. september. 
Turleder: Birgitte Finne Høifødt. 
Det foreligger ikke noe turreferat fra denne dagen. 
 
 
Sopptur, søndag 9. september. 
Turleder: Esther Broch.   
Turen ble avlyst pga. elendig vær. 
 


