
 

TELEMARK BOTANISKE FORENING 

Velkommen til ny tursesong i Telemark 2022! 
 
Vi i turkomitéen håper nok en gang at programmet faller i smak. For første gang 
siden 2019 kan vi lage et program uten korona-retningslinjer. 
 
Programmet inneholder i alt åtte turer. To av disse er kveldsturer og seks er turer 
på lørdager eller søndager. 
 
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. 
 
Turkomitéen vil gjerne ha tilbakemelding på turoppsettet, slik at innspill fra 
medlemmene kan gi råd til komitéen i årene framover. Bør vi har flere 
kveldsturer nær byene? Bør vi tilstrebe å lage en helge-tur med overnatting i 
øvre og/eller vestre deler av Telemark? Bør vi dra til ikke-kartlagte områder for 
å gjøre en dugnad sammen? Vi er en forening med mange pensjonister. Bør vi 
derfor ha noen lettgåtte turer også? 
 

Vårtur til området ved Søgårdseter tirsdag 26. april. 
Frammøte: Magan kl. 17:30. (Magan ligger i Skien øst for Gjerpensdalen ca. 
600 meter fra Ryggen-krysset i retning Skyer/Steinsrød) 
Turen går fra parkering ved Magan langs stier på brinken over Gjerpensdalen. 
Dette er et frodig område med rik vårblomstring. Basalt-grunnen kan by på en 
urterik flora som må bruke tiden før løvskogen får blader. Turen er på ca. 3 km. 
Turledere: Christian Kortner (tlf. 91894169) og Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 
91310296). 
 
Søstermarihand-tur til Blika i Seljord søndag 22. mai. 
Frammøte: Svartdal (i avkjøringa fra gamle E-134) kl. 11:00. Avkjørsla ligger 
mellom Flatdal og Ambjørndalen i Hjartdal. 

Fra frammøtested kjører vi opp til Blika (gammel gullgruve). Her går vi en 
runde på frodige søstermarihand-enger.  
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Så tidlig i sesongen er det ikke så mange andre arter som har rukket å komme i 
blomstring, men vi finner nok tidlige arter som blåfjær, flekkmure, stemor, 
fioler, knollerteknapp, bergskrinneblom, smalkjempe, flekkgrisøre, gulaks, 
vårpengurt, engkarse, tveskjeggveronika, alm, ask, lind, lønn, og hassel, for å 
nevne noen.  

Geologien innover i Svartdal er interessant og avviker fra det grunnfjellet vi har 
i Øvre Telemark. Her er både kvartsganger og baserike årer med amfibolitt og 
rhyolitt, vi finner også skiferholdige bergarter innimellom. Dette gir næringsrike 
mineraler til jordsmonnet akkurat her. Utover forsommer og midtsommer er det 
vanligvis stor artsrikdom å finne i kulturenger og ellers i de varme bratte 
vestvendte liene i området. 

Oppe på Blika er det flott utsikt over Flatdal og Hjartdal mot fjell som Skorve 
og Mælefjell. Dersom vi prioriterer litt ekstra tid kan vi rusle bort til Haugstaul 
og se om vi finner ormetunge som er sett her før. 

Turleiar: David Mundal (tlf. 41229294). 
 

Kveldstur til Ormetjern ved Stulen tirsdag 7. juni. 
 

Frammøte: Skytebanen ved Modammen kl. 17:30. 
Fra Modammen kjører vi et lite stykke til parkering ved bomveien. Vi går inn til 
Ormetjern. Dette er et frodig område som er rikt på orkideer og har spennende 
starrarter. Turen er på ca. 6 km. 
 
Turleder: Øystein Nilsen (tlf. 93259233).  
 

Dagstur til Tveitannatten ved Hjuksebø lørdag 11. juni. 
Frammøte: Ca. 1 km nord for Hjuksebø ved fylkesvei 360 kl. 11.00. Her er det 
en stor bred avkjøringslomme som er umulig ikke å se og med plass til mange 
biler. 
Herfra går vi langs en sti oppover i liene retning Tveitannatten. Det er relativt 
rikt her og ikke nøye kartlagt. Kanskje går vi helt opp for å nyte utsikten utover 
Heddalsvannet. Det er ikke en lang tur men relativt bratt i partier. 

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

 

 
Villblomstenes dag søndag 19. juni. 
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Turene blir lagt ut på NBFs aktivitetskalender på internett 

 https://botaniskforening.no/ 
og bli annonsert på TBFs Facebook Villblomen. 

 
 

 

Sommerekskursjon til Besstrond. 
 

Søndag 26. juni – fredag 1. juli. 
 

Egen invitasjon blir laget. 
 

 
 

Dagstur til Nissedal søndag 3. juli. 
Frammøte: Treungen, parkeringa ved Coop Prix kl. 10:00. (Coop Prix ligger i 
krysset mellom riksvei 41 og fylkesvei 358.)  
Vi kjører videre på vestsiden av Nisser, mot Hægefjell, til et myrområde der 
Finn Wischmann har funnet smalmarihand. Det skal også være andre orkidearter 
der. Vi kommer også til å ta noen andre botaniske stopp nær Treungen. Vi har 
kontakt med en person i Nissedal kommune som hjelper oss med å komme 
gjennom bommer. Vi kan kjøre nesten fram til det aktuelle 
myrområdet.Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296). 

 
Øytur til Sandøya ved Brevik søndag 7. august. 

Frammøte: Fjordbusskaia i Brevik. Fergen har avgang kl. 10:00.  
Møt opp i god tid!!  
Vi går en runde på stier og veier på Sandøya. Hvis det passer med fergetidene, 
kanskje vi går over til Løvøya og tar ferge derfra tilbake til Brevik. Sandøya er 
en allsidig øy med både kystsone, skog og kulturlandskap. Turen er på ca. 5 km. 

Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 91310296). 
 

Byvandring i Kragerø søndag 21. august. 
Frammøte og parkering ved Kragerø kirke kl. 11:00 (parkeringsavgift). 

https://botaniskforening.no/
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Vi vandrer vestover fra Kirken langs kjøreveiene i kystsonen. Underveis vil vi få 
se ruderat-planter, fine hager og framfor alt gammel ballastflora. 
 
Turledere: Jan-Åge Pedersen (90916186) og Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 
91310296). 

 
Sopptur søndag 11. 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. 
Turledere: Christian Kortner (tlf. 91894169) og Jorunn Simones (tlf. 95032367). 
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