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TELEMARK BOTANISKE FORENING 
 

Velkommen til ny tursesong i Telemark 2021! 
 

Korona-begrensningene fortsatte inn i 2021. Det ble egne smitteutbrudd i 

Grenland på våren. Dette har ført til av vi har vært avventende med å annonsere 

turer. Vi forsøkte å ha en tur til Røsaker i Skien i mai. Den måtte kanselleres på 

grunn av smittesituasjonen i Grenland. Nå, i juni, er antall nye smittede på 

markant tilbakegang. Derfor prøver vi nå å annonsere et turprogram for resten 

av sesongen 2021. Det blir ingen ukestur, og heller ikke noen turer med 

overnatting. Vi må begrense oss til kveldsturer og heldagsturer. 

 

Turprogrammet blir ikke sendt ut som hefte i år. Det vil ligge på TBFs 

hjemmeside. Turene annonseres i NBFs turoversikt og på facebook 

(Villblomen). 

 

NB, NB, NB: De til enhver tid gjeldende koronaregler må følges. Deltagerne 

må holde avstand i henhold til disse reglene. Ansvarlig turleder må føre 

liste over deltagerne. Personer med symptomer som kan likne på korona, 

må holde seg borte fra arrangementet. Pass på at avstandsregelen også 

gjelder for transport til turmålet. Hvis retningslinjene fra 

Folkehelseinstituttet blir endret i løpet av sommeren, kan dette få 

konsekvenser for det oppsatte programmet både i positiv og negativ 

retning. 
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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 turkomitéens 

leder. Nøl ikke med å ta kontakt med turleder eller en i turkomiteen hvis det er 

noe du lurer på. 

 

 

 

Kveldstur til Balsøya (ved Flakvarp) onsdag 9. juni. 
 

Frammøte: Ved fylkesvei 356 vest for Flakvarp (veien Porsgrunn – Voll), 

parkering på siden av veien, kl. 17:30. 

Turledere: Øystein Nilsen (tlf. 93259233) og Christian Kortner (tlf. 91894169). 

 

Balsøya er en liten halvøy som stikker ut i Frierfjorden fra nord og tilhører Skien 

kommune. Det er en del artig botanikk i området som havstarr, skogstarr, 

langstarr, nyresildre og ramsløk for å nevne noen arter. 

Det er litt kupert noen steder men alle trenger ikke gå overalt. Best med litt godt 

fottøy. Vi møtes på stedet. Ta gjerne med en kaffekopp. 

 

 

 

Kveldstur Skrapeklev (ved Herøya) - Hovet tirsdag 15. juni. 

 

Frammøte: Skrapeklev barnehage (100 meter inn fra rundkjøringa på rv. 36 på 

Herøya), kl. 17:30. 

Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296). 

 

Fra frammøtested kjører vi opp til der gangveien mot Hovet begynner. Litt bratt 

gangvei med en gang. Vi går i kalkbarskog langs Urædd-løypa, og følger delvis 

stien på langs skrenten. Det blir forsommer-flora og kanskje får vi se flueblomst. 

Vi tar en matpause på toppen av skrenten. 
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Villblomstenes dag søndag 20. juni. 

 
TBFs turer (og alle andre turer) ligger på NBFs hjemmeside: 

Turer & arrangementer – Norsk Botanisk Forening 

I Telemark er det satt opp turer i Oklungen (Porsgrunn), Grorud (Siljan),  

Tørdal (Drangedal) og Sauland (Hjartdal). 

Det kan dukke opp flere turer i løpet av dagene inn mot 20. juni. Så ta en ekstra 

sjekk av NBFs hjemmeside når dagen nærmer seg.  

 

 

 

 

Kveldstur til Folkestad – Oterholt (Bø i Telemark) torsdag 1. juli. 

Frammøte v/Folkestadbrua (Folkestad ligger mellom Bø og Notodden, ca. 1 km 

fra rundkjøringa i Bø mot Bø sommarland), kl. 18:00. Parkeringsplass finnes rett 

ved brua. 

Turleiar: David Mundal (tlf. 41229294). 

 

 

Vi går langs vei og sti parallelt med Bøelva fra Folkestadbrua til Oterholtfossen. 

Her er en rik veikantflora med et relativt rikt utvalg i bregner, varmekjære trær, 

gress, starr og karplanter. 

Vi rusler langs elva og tar en kafferast ved Oterholtfossen før vi vender tilbake 

til parkeringsplassen ved Folkestadbrua. 

 

 

 

 

 

  

https://botaniskforening.no/aktiviteter
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Tur Skilbred - Opdalsvannet syd (Siljan) søndag 8. august. 
 

Frammøte: YX-Siljan (Siljan Auto) kl. 11:00. 

Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95422617). 

 

Vi kjører i følge til Skilbred, innkjørsel ved Høysetbrua, som ligger vest for 

Siljanelva, i sydenden av Opdalsvannet. Med kjentfolk tar vi en rundtur vestover 

i retning av der Galtekjenn renner ut i Opdalsvannet. Stopp underveis, med 

kaffepause. Dette området er nytt for de fleste av oss. Området er lettgått! Fottøy 

etter værforhold! 

Turen er beregnet til å ta ca. 3 timer. Vi følger koronavedtak (om nødvendig!!). 

 

 

Tur ved Jarseng (Skien) søndag 15. august. 
 

Frammøte: Parkeringa ved Jarseng, kl. 10:30. 

Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296). 

 

Vi går turistløypa rundt Risseter og Sanniseter. Dette er en runde på ca. 4 km 

som ofte gåes om våren. Denne gang skal vi nyte plantelivet en sensommerdag. 

Basalt-grunnen gir rikt utvalg av planter. Velg godt skotøy ved fuktig vær. Vi tar 

matpause underveis. Vi kommer også til å se på de spesielle plantene ved 

Jarseng-tjenna, slik som froskebitt, myrkongle og vasstelg.  

 

 

Sopptur søndag 12. september. 
 

Frammøte: Parkeringen ved Lietorvet, Skien kl. 11.00. 

Turleder: Jorunn Simones (tlf. 95032367) og Christian Kortner (tlf. 91894169). 

 

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. 
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Returadresse: Telemark Botaniske Forening, Postboks 25 Stridsklev, 3904 Porsgrunn 
 

TELEMARK BOTANISKE FORENING 
Stiftet 1980      

Organisasjonsnummer: 989 212 621 

Konto: 0530 3890647 (DNB) 

Hjemmeside: http://www.miclis.no/tbf/      

E-post: a-jhalvo@online.no 
 

Styremedlemmer: 

David Mundal  tlf. 412 29 294 

Bjørn Erik Halvorsen tlf. 913 10 296 

Øystein Nilsen  tlf. 932 59 233 

Christian Kortner  tlf. 918 94 169     Leder turkomitéen 

Åse Halvorsen  tlf. 915 95 087 / 35 50 01 35 Kasserer 

 

1. varamedlem: Øivind Kortner             tlf. 91 54 11 84 

2. varamedlem: Anne Vinorum   tlf. 35 51 41 17 

 

Turkomitéen: 

Christian Kortner, Bjørn Erik Halvorsen og David Mundal. 

 

Listérakomitéen:  

Norman Hagen: nohagmobil@gmail.com 

Charlotte Bakke: c.bakke@sf-nett.no 

Kristin Vigander: kristvi@gmail.com 

Kåre Homble: k.homble@online.no 

mailto:kristvi@gmail.com

