Søndag 26.03.2017, kl. 14.00
KNOPP- OG KVISTTUR I EKEBERGSKRÅNINGEN.
Lær å kjenne busker og trær i knoppstadiet.
Turen varer ca. to timer. Etter turen spiser vi medbrakt mat og drikke som vi koser oss med i
Ekebergskråningen i en forhåpentlig vakker vårdag. Husk sitteunderlag. Tørt og lett terreng.
Sted/Oppmøte: Cafe Utsikten, Ekebergskråningen, Kongsveien 45, Oslo.
Turledere: Anders Often 454 20 213 og Øystein Ruden 924 40 085
Offentlig transport: Ta trikk 18 (mot Ljabru) fra Jernbanetorget kl. 13:41 til Sportsplassen kl. 13:53,
derfra 3 minutter å gå videre til Cafe Utsikten, Kongsveien 45.

Tirsdag 04.04.2017, kl. 16.00
ÅRETS FØRSTE TIRSDAGSTUR.
Hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober er det ettermiddagstur.
Denne starter fra Baker Hansen i Ruseløkkveien. Dette er lette turer i enkelt terreng.
Det er såpass tidlig på året at det begynner å bli tidlig mørkt. Det blir derfor avmarsj kl. 16.00. Hvis du
har mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl. 14.45, så spiser vi litt og prater om hvor dagens
tirsdagstur går.
Vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og ser etter hva vi kan finne i gangavstand fra denne.
Turleder: Anders Often 454 20 213
Oppmøte: Oppmøte hos Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3, fra kl. 14.45 med avmarsj kl. 16.00.

Onsdag 05.04.2017, kl. 18.00
KURS I ARTSOBSERVASJONER.
Bli med og lær deg databasen der alle kan legge inn sine artsfunn, hvor hen du er i landet. Vi inviterer
derfor alle, til å bli kjent med og lære seg å bruke artsobservasjoner som er både enkel og
brukervennlig. På den måten kan du bli med å kartlegge norsk natur. Ingen påmelding – bare å møte
opp. Ta med egen pc.
Tid: onsdag 5. april 2017, kl. 18.00-21.00
Sted: Lids hus (Botanisk museum), Tøyen, Oslo.
Kursleder: Honorata Kaja Gajda 97 63 97 83.

Søndag 16.04.2017, kl. 11.00 (1. påskedag)
VÅRBLOMSTRINGSTUR TIL HÅRUM-BURUDÅSEN I HOLE PÅ RINGERIKE.
Vi skal lete etter mogop som er registrert i dette området. Mange andre vårplanter finnes i området.
Vi blir guidet av Tor Kristensen som er lokal kjentmann. Vi skal gå i lett og tørt terreng. Ta med mat
og drikke, samt sitteunderlag. Buskerud Botaniske Forening deltar også på turen.
Tid: 11.00 på Sundvollen/ 10.00 fra Skøyen stasjon. Retur ved 14-tiden.
Oppmøte: Sundvollen kl. 11.00, men kjørende fra Oslo møter ved Skøyen stasjon kl. 10.00 for
samkjøring til Sundvollen. Kontakt Geir Arne Evje hvis du trenger skyss.
Turledere: Geir Arne Evje 97 68 29 09, Tor Kristensen 98 61 94 58.
Offentlig transport fra Oslo for dem som foretrekker det: buss fra Oslo bussterminal 09.40, fra
Sandvika 10.07 ankomst Sundvollen 10.40. Retur med buss fra Sundvollen 14.21, ankomst Sandvika
14.51 og Oslo Bussterminal 15.16.

Torsdag 20.04.2017, kl. 18.00
ADOPTER EN BLOMST? FLORAVOKTERKVELD
Har du lyst å være med å hjelpe å passe på våre mest truede planter? Torsdag 20 april deler vi ut
planter til ‘adopsjon’. Alle som blir med får mulighet til å bli kjent med de sjeldneste plantene i Oslo
og Akershus, og hjelpe til å passe på dem. Alle er hjertelig velkommen. Det blir servert enkel mat på
møtet. Kom gjerne tidligere på kvelden, for sosialt samvær og kanskje noe godt å drikke.
Møteledere: Honorata Gajda: 97 63 97 83, honorata@botaniskforening.no og Bjørn Håkon Smevold
95 19 42 45
Tid: 20 april 2017, kl. 18:00-21:00
Sted: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.
Offentlig transport: Ta trikk 17 eller 18 (i retning Rikshospitalet) til John Colletts plass. 18 minutter
reisetid fra Jernbanetorget. Sjekk www.ruter.no for avgangstider.

Fredag 21.04.2017 – søndag 23.04
HAGEMESSA I LILLESTRØM
NBF-ØLA deltar på årets Hagemesse med stand i Kunnskapsgata. Kom innom og hils på oss! Vil du
være med å stå på stand noen timer denne helgen? Vi trenger mange til å hjelpe oss. Ta kontakt med
Line Hørlyk per e-post: ahorlyk@online.no

Torsdag 27.04. og søndag 30.04 2017
KJUKEKURS FOR NYBEGYNNERE
Kjuker er viktige ved nedbrytning av død ved, og kjukene sier mye om skogens tilstand.
Torsdag 27. april blir det foredrag om kjukenes økologi, samt presentasjon av de vanligste artene.
Kom gjerne tidligere på kvelden, før kurset starter, for sosialt samvær over en matbit, middag
og/eller godt drikke.
Kurset følges opp med ekskursjon til Pollevann i Ås søndag 30. april 2017. Vi vil se mange av de
vanlige kjukeartene, men også noen sjeldne godbiter. Turen vil gå delvis utenfor sti i noe ulendt
terreng. Husk niste! Dette er også en fin anledning til å se etter vårplanter.
Kursleder: Siri Lie Olsen, tlf. 458 54 973, e-post siri.l.olsen@gmail.com
Sted torsdag: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern, kl. 18.30
Offentlig transport: Ta trikk 17 eller 18 (i retning Rikshospitalet) til John Colletts plass. 18 minutter
reisetid fra Jernbanetorget. Sjekk www.ruter.no for avgangstider.
Sted søndag: Pollevann i Ås
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Tusenfryd kl. 11.00. Samkjøring kan avtales under kurset torsdag
kveld.
Offentlig transport: Buss 500 fra Oslo bussterminal kl. 10.30 mot Drøbak. Ankomst Tusenfryd kl.
10.54

Tirsdag 02.05.2017, kl. 17.00
TIRSDAGSTUR.
Hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober er det ettermiddagstur.
Denne starter fra Baker Hansen i Ruseløkkveien. Dette er lette turer i enkelt terreng.
Hvis du har mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl. 15.45, så spiser vi litt og prater om hvor
dagens tirsdagstur går. Vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og ser etter hva vi kan finne i
gangavstand fra denne.
Turleder: Anders Often 454 20 213
Oppmøte: Oppmøte hos Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3 (like ved Nationaltheatret togstasjon),
fra kl. 15.45 med avmarsj kl. 17.00.

Onsdag 03.05.2017, kl. 18.00
LAG DIN EGEN BLOMSTERENG!
Minikurs om frø, frøsamling, jord, oppformering og passende arter i ulike miljøer. Start inne i
auditoriet, Botanisk museum på Tøyen. Deretter går vi ut.
Kursledere: Kristina Bjureke 95200804 og Hilde Jacobsen
Oppmøte: Utenfor Lids hus (Botanisk museum), Botanisk Hage, Tøyen.
Varighet: kl. 18-20

Søndag 07.05.2017, kl. 12.00
VÅRBLOMSTRINGSTUR TIL SAGSTUA I SKI
Området langs nedre deler av Sagstubekken i Ski har en rik flora med krevende arter som
myskemaure, trollurt, trollbær, krattfiol, firblad, blåveis, kranskonvall, skogsvinerot og vårerteknapp.
Vi håper å se noen av vårplantene i blomst. Ta med mat og drikke for pause.
Turleder: Geir Arne Evje, 97 68 29 09
Terreng: Bratt og ulendt, godt fottøy er viktig
Oppmøte: Gjedsjø skole kl. 12.05
Varighet: 12.00-15.00
Offentlig transport: Buss fra Ski stasjon kl. 11.48 (mot Sværsvann) til Gjedsjø kl. 12.00. 5 minutter å
gå videre til Gjedsjø skole.

Onsdag 10.05.2017, kl. 17.00
SELJE/VIER/PIL-TUR I GRORUDDALEN. LÆR Å KJENNE SALIX-ARTER I LAVLANDET.
Salix (selje/vier/pil) har mange arter som ligner på hverandre. Her blir det anledning til å se flere av
artene i blomst. Denne turen er en oppfølger av tilsvarende tur i fjor høst, men da trær/busker med
blader
Turleder: Tore Berg 97503649
Oppmøte: Grorud jernbanestasjon kl. 17.00
Varighet: 17.00-20.00
Offentlig transport:
- fra Oslo S: tog kl. 16:41 mot Lillestrøm (linje L1), ankomst Grorud kl. 16:52
- fra Lillestrøm: tog kl. 16:40 mot Spikkestad (linje L1), ankomst Grorud kl. 16:56

Søndag 14.05.2017, kl. 12:00
SPISELIGE PLANTER I NATUREN
Vi blir kjent med spiselige ville planter langs Akerselva. Turen er en oppfølging av Hanne Utigards
kurs i februar om samme tema. Turen starter ved Teknisk Museum, Kjelsås og avsluttes i Nydalen
Turledere: Hanne Utigard 92 69 68 88 og Per Madsen 93 21 19 46
Oppmøte: Kl 12.00.
Varighet: 2-3 timer
Terreng: Lett
Fottøy: type joggesko, tursko, terrengsko
Offentlig transport: Både buss, trikk og tog stanser i nærheten av Teknisk Museum

Søndag 14.05.2017, kl. 12:00
FJELLPLANTER, DYR I FJELLET OG BERGARTER I FJELLET
Foredragsholder: Kristina Bjureke 952 00 804
Sted: Botanisk Hage
Oppmøte: Botanisk hage, Skandinavisk rygg. Det er den øverste delen av Fjellhagen, nærmest Tøyen
Hovedgård.
Varighet: Kom når du vil mellom kl 12 og 15

Søndag 21.05.2017, kl. 11:15
FLORA VED ALBY PÅ JELØYA
Jeløya har en rik flora, og vi skal se nærmere på området rundt Alby. Vi ser på arter som
fingerkerkespore, tannrot, misteltein, strandkarse, svartola, en flott bestand av villeple, barlind, og
sjeldenheter vi har mulighet for å finne. Vi tar lunch på kafeen på Galleri F15. Kafeen har en rik
lunchmeny, og en særdeles populær eplepai!
Turleder: Bjørn Håkon Smevold 951 94 245, bhsmevold@yahoo.co.uk
Oppmøte: Moss stasjon kl. 11:15 – felles transport videre til Alby, på parkeringsplassen ved Galleri
F15
Varighet: til kl 15.00
Terreng: Stort sett lett og tørt terreng. Gode fritidssko anbefales, men beregn fottøy etter været.
Offentlig transport: fra Oslo S: tog kl. 10:18 til Moss (linje L21), ankomst Moss kl. 11:08

Tirsdag 23.05.2017, kl. 09.00
BIOLOGISK MANGFOLDDAG
Naturhistorisk museum arrangerer undervisning for skoleklasser om svarteliste- og rødlisteplanter.
Ulike frivillige biologiske foreninger deltar.
For Norsk Botanisk Forening – Østlandsavdelingen (ØLA) stiller Bjørn Håkon Smevold på stand.
Sted: Botanisk hage, Tøyen
Varighet: 09.00 – 13.30

Onsdag 24.05.2017, kl. 16.00
KURS I GRUNNLEGGENDE BOTANIKK – FOR STUDENTER
Vi inviterer alle studenter til å bli med ut på tur og lære å kjenne de vanligste plantefamiliene og
artene ute i naturen. Turen starter fra Sognsvann T-banestasjon og vi rusler rundt i området. Du vil
lære de viktigste kjennetegnene for å kunne artsbestemme arter og plantefamilier. Turen er åpen for
alle, ingen påmelding.
Tid: 24 mai klokka 16-19
Sted: Sognsvann t-banestasjon
Kursleder: Anders Often og Camilla Lorange Lindberg tlf: 948 99 125

Søndag 28.05.2017, kl. 10.15
FIOLTUR M.M. TIL ØVRE ROMERIKE
Vi ønsker å se tre sjeldne fioler i vår region – fjellfiol, dalfiol og bleikfiol. Prøver også på samme tur å
finne finnmarkspors.
Turen blir også en tur til ære for vårt medlem Birger Moe, som døde i fjor, og som var spesielt
fascinert over fioler og ønsket å finne fjellfiol i Akershus. Fjellfiol har sørgrense i åsene i Feiring i
Eidsvoll. Vi prøver å spore den opp ved bekken fra Vesle Tisjøen (Finn Wischmanns lokalitet, 1998),
med en mulig backup ved Tosterud (Harald Bratlis lokalitet, 2004).
Derfra drar vi til Mogreina, til Sandtjernet naturreservat, for å se etter bleikfiol (Odd Stabbetorps
lokalitet, 1996). Det er mulig det er for tidlig for å se den i blomst, men vi får se.
Videre drar vi til Vikka-ravinen ved Mjælaberg, rett sør for Gardermoen, for å se etter dalfiol (Heiko
Liebels lokalitet, 2013).
Og som en liten bonus drar vi til Eltonåsen i Nannestad og ser etter finnmarkspors (førstefinner ser ut
til å være Leif Galten, 1973, men den er funnet av Geir Arne Evje så seint som i 2014).
Turen blir litt på lykke og fromme – uten garantert resultat, men med garanterte opplevelser.
Det er ganske håpløst å si på forhånd hvor lang tid turen vil ta, men vi må ta sikte på å avslutte til
middagstider. Denne turneen Romerike rundt kan vi ikke få til uten privatbiler.
Innlandet Botaniske Forening deltar også på denne turen.
Da ønsker vi oss full klaff med fioler og finnmarkspors!
TURLEDERE: Jan Wesenberg 90 88 86 83 og Thomas Marcussen
OPPMØTE: Eidsvoll stasjon kl. 10.15
VARIGHET: heldagstur
PÅMELDING: OBLIGATORISK PÅMELDING FOR ALLE INNEN SØNDAG 21. MAI KUN TIL
wesenberg.jan@gmail.com - IKKE PÅMELDING PR TELEFON ELLER FACEBOOK-ARRANGEMENT.
Opplys om du kjører egen bil, hvor du kjører fra/skal til etter turen, og hvor mange ledige plasser du
har. Hvis du trenger skyss, så samordner Jan dette. Hvis du har begrenset med tid og må avslutte på
et bestemt tidspunkt, så skriv også det, enten du er bilist eller ikke - det vil påvirke passasjerkabalen.
TRANSPORT: Privatbiler. Denne dagen er det buss for tog på strekningen Gardermoen-Lillehammer,
så offentlig transport til Eidsvoll stasjon er uaktuelt.
MAT: Ta med godt med mat for en lang tur
TERRENG: Noe kupert og bratt, også bløt myr – godt, vanntett fottøy er viktig

Tirsdag 30.05.2017, kl. 18.00
RED TUESDAY – REDNINGSAKSJON FOR HVITMURE PÅ TÅSEN
Vi inviterer til rødlistedugnad for den svært sjeldne hvitmuren på Tåsen. Hvitmure er en av Norges
sjeldneste planter, den vokser kun på seks lokaliteter i Norge, alle rundt indre Oslofjord. På Tåsen har
Naturhistorisk museum forsøkt å redde arten ved å plante ut nye individer. Metoden kalles
forsterkning, de nye individene er oppformert fra frø fra akkurat denne lokaliteten. Vi skal ta
hanskene fatt og slå rundt hvitmurene for å gi dem mer plass å vokse på. Ta med deg venner og bli
med på en hyggelig dag.
Dugnadsleder: Bjørn Smevold 951 94 245, bhsmevold@yahoo.co.uk
Oppmøte: Bussholdeplass Tåsen Allé (buss 34 Tåsen)
Offentlig transport: Ta buss 34 mot Tåsen, kl. 17:39 fra Jernbanetorget (plattform i Biskop Gunnerus
gt.), ankomst Tåsen alle kl. 17:53.
Varighet: 18.00-20.00

Tirsdag 06.06.2017, kl. 17.00
TIRSDAGSTUR.
Hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober er det ettermiddagstur.
Denne starter fra Baker Hansen i Ruseløkkveien. Dette er lette turer i enkelt terreng.
Hvis du har mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl. 15.45, så spiser vi litt og prater om hvor
dagens tirsdagstur går. Vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og ser etter hva vi kan finne i
gangavstand fra denne.
Turleder: Anders Often 454 20 213
Oppmøte: Oppmøte hos Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3 (like ved Nationaltheatret togstasjon),
fra kl. 15.45 med avmarsj kl. 17.00.

Onsdag 07.06.2017, kl. 17.00
SPISELIGE VILLE PLANTER.
Bli med og lag og smak ulike retter laget av ville plantearter. Lær hva CWR (crop wild relatives) er.
Diskuter bærekraftig mat.
Besøk oss ved utstillingen av Korsmos ugrasplansjer utenfor Tøyen Hovedgård, midt i Botanisk hage
Arrangør: Naturhistorisk museum og mange andre organisasjoner
Sted: Tøyen Hovedgård, midt i Botanisk hage
Varighet: 17.00-19.00

Torsdag 08.06 – søndag 11.06.2017
BOTANIKKDAGER 2017 i Sunnhordland
Norsk Botanisk Forening arrangerer Botanikkdager annet hvert år. I 2017 er det Sunnhordland
Botaniske Forening som står for den praktiske gjennomføringen av arrangementet. For nærmere
opplysninger om program og påmelding, se facebooksidene til Sunnhordland Botaniske Forening.

Tirsdag 13.06.2017, kl. 18.00
‘RED TUESDAY’ – REDNINGSAKSJON FOR DRAGEHODE PÅ TÅSEN
På Tåsen trues dragehodene på kollen i Godalspark av gjengroing. Vi inviterer derfor til dugnad for å
hjelpe dragehodene å overleve på lokaliteten. Dragehode, Dracocephalum ruyschianum, er en
prioritert art, der Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på arten. Ta med deg venner og bli
med på en hyggelig dag. Vi avslutter dagen med grilling ute og satser på sommervær:)
Dugnadsleder: Bjørn Håkon Smevold 951 94 245, bhsmevold@yahoo.co.uk
Oppmøte: Bussholdeplass Tåsen Allé (buss 34 Tåsen)
Offentlig transport: Ta buss 34 mot Tåsen, kl. 17:39 fra Jernbanetorget (plattform i Biskop Gunnerus
gt.), ankomst Tåsen allé kl. 17:53.
Varighet: 18.00-20.00

Onsdag 14.06.2017, kl. 16.55
BLOMSTERVANDRING PÅ NAKHOLMEN
Ivar Holtan i ØLA har i mange år organisert lukedugnad av sibirbergknapp, gravbergknapp og andre
svartelistede arter på et område på Nakholmen der det vokser dragehode Dracocephalum
ruyschiana. På denne vandringen skal vi se spesielt på hvordan dette området ser ut nå.
Turleder: Ivar Holtan 90 01 71 29
Oppmøte: Aker brygge kl. 16.55, der båtrute B1 går til øyene
Terreng: Lett og tørt
Varighet: 2 timer vandring før retur med båt.
Offentlig transport: båtrute B1 fra Aker brygge, avreise 17.00, ankomst Nakholmen kl. 17.38. Retur
fra Nakholmen kl. 19.38, eller senere hvis vi føler for det. Rutetidene er foreløpige, sjekk med Ruter,
og følg med på eventuelle endringer publisert på ØLAs webside http://www.nbf-ostland.no/ eller
ØLAs facebookside Østlandsavd – Norsk Botanisk Forening.

Onsdag 14.06.2017, kl. 18.00
MINIKURS I POLLINERING.
Ikke alle er klar over at pollinering er livsviktig for oss mennesker. Uten pollinering blir det ikke
produsert nok mat. Insekter er viktige for matproduksjonen i verden, og god pollinering er med på å
øke avlingene.
I planteriket finner vi mange ulike måter for hvordan pollen overføres fra en blomst til en annen. Det
kan skje med vind - da er blomstene ofte åpent plasserte, de har løse og dinglende rakler eller
pollenbærere, pollenet er lett med glatt overflate og det er en stor produksjon av pollen hos disse
artene. Det kan også skje med dyr, både insekter, flaggermus og fugler. Vi vil se hvordan disse arter
har blomster med farget blomsterdekke, duft, nektar eller annet som tiltrekker seg dyr. Pollenet ser
annerledes ut; det har ofte pigger og papiller, og er tyngre. Disse artene har mindre
pollenproduksjon. Noen blomster pollinerer seg selv. Ved såkalt selvpollinering overføres pollen fra
pollenknapp til arr i samme blomst. Denne metoden fungerer imidlertid ikke hos alle blomster. Når
kvelden er over, vil vi kunne summe ut som insekter i forsommernatten og begrunne hvor utrolig
mange tilpasninger som utviklet seg i planteriket.
Kursleder: Kristina Bjureke 952 00 804
Sted: Botanisk Hage, Tøyen. Oppmøte foran Botanisk museum/Lids hus
Varighet: kl. 18.00-20.00

Fredag 16.06. – lørdag 17.06.2017
STARRKURS FOR NYBEGYNNERE
Starrkurs for nybegynnere v/Sverre Lundemo. Er du interessert i botanikk, men synes at de gresslignende plantene er vanskelige? På dette nybegynnerkurset får du mulighet til å bli bedre kjent med
starr! Teori-delen av kurset holdes om kvelden fredag 16. juni. Lørdag drar vi på tur til Pollevann i Ås
for å praktisere det vi har lært. Vi håper å se mange ulike arter. Husk å ta med lupe på turen. Det blir
også spisepause på turen lørdag, så ta med niste og sitteunderlag. NB! Påmeldingen innen 1. juni til
Siri Lie Olsen, 458 54 93, siri.l.olsen@gmail.com.
Kursleder: Sverre Lundemo
Oppmøte fredag 16. juni: Blindern, utenfor Kristine Bonnevies hus (Biologibygget)
Varighet fredag 16. juni: 18.00 – 20.00 (NB! Møt presis da vi må låses inn i bygget!)
Oppmøte lørdag 17. juni: kl. 11.00 på p-plassen ved Tusenfryd. Samkjøring kan avtales under kurset
fredag kveld.
Offentlig transport lørdag: Buss 500 fra Oslo bussterminal kl. 10.30 mot Drøbak. Ankomst Tusenfryd
10.54

Tirsdag 20.06.2017 kl. 17.00
FLORAVOKTERTUR - DRAGEHODE
På Nøstvet i Ås vokser en fin bestand av dragehode. På denne siden av Oslofjorden er dragehode
svært uvanlig. Turleder er floravokter for denne forekomsten.
Mulighet også til å se bakkemaure og myske på denne turen, avhengig av hvilken vei vi tar inn til
Nøstvet.
De som ønsker å bli med på denne turen avtaler møtested og transport med Geir Arne Evje.
Turleder: Geir Arne Evje, 97 68 29 09
Terreng: Lett og tørt
Varighet: 17.00-19.00/20.00, avhengig av hvilken vei vi tar inn til Nøstvet.
Oppmøte: Avtales med turleder

Torsdag 22.06.2017 kl. 18.00
GIFTPLANTER LANGS FJELLHAMARELVA
Vi ser på giftige planter som vokser langs elvebredden. Her vokser også orkideen breiflangre.
Turleder: Line Hørlyk (48 03 49 02)
Oppmøte: Gundersenvika ved Fjellhamar bru. Fem min gange fra Fjellhamar togstasjon.
Offentlig transport: Tog fra Oslo S kl. 17:26 (linje L1 mot Lillestrøm), ankomst Fjellhamar kl. 17:47
Varighet: ca 1 ½ timer.
Terreng: turen går hovedsakelig på gruset gangvei langs elva, så langstøvler er nok ikke nødvendig,
men gode, vanntette joggesko/fjellsko er alltid fint på tur.

Søndag 25.06.2017 - DETALJER KOMMER SENERE
BLOMSTERVANDRING I NORDMARKA
Årets vandring i Nordmarka går til plassene Finnerud og Svartorseter. Nærmere detaljer om
tidspunkter og adkomstmuligheter kommer senere.

Tirsdag 27.06.2017 kl. 17.00
FLEKKMARIHÅND-TUR PÅ LANGHUS
Østsiden av Oslofjorden består for det meste av gneisbergarter, noe som gir en artsfattig flora
sammenlignet med vestsiden av Oslofjorden. Vi som bor på østsiden har noen steder som vi synes er
fine og gleder oss over. På Langhus er det en liten skogsmyr med en stor bestand av flekkmarihånd
som er et flott skue i slutten av juni. Hvis det blir pent vær tar vi en kaffestopp som avslutning på
turen, hvis dårlig vær tar vi kaffestoppen hos turlederen på Langhus. Deltagere som reiser kollektivt
til Vevelstad, må melde seg på til turleder på grunn av buss for tog mellom Oslo og Ski i sommer, slik
at vi vet hvem vi skal vente på.
Turleder: Geir Arne Evje 97 68 29 09
Oppmøte: Vevelstad stasjon kl 17.00 – derfra med buss eller privatbil, avhengig av kjøretøyet til de
frammøtte.
Varighet: 17.00-19.00, men kake og kaffe etterpå for dem som vil.
Terreng: Det er et stykke å gå, men vanlig skogsterreng. Litt fuktig myr, vanntette tursko eller
turstøvler er lurt å bruke.
Offentlig transport: I perioden 24.06-06.08 er det buss for tog Oslo-Ski. Ankomsttiden til Vevelstad er
derfor usikker.

Ca 2. juli BLOMSTERVANDRING PÅ MIKKELRUD - DETALJER KOMMER SENERE
BLOMSTERVANDRING PÅ MIKKELRUD, AURSKOG
Vi inviterer til blomstertur på en av Akershus flotteste slåttemarker, med Østlandets største
forekomst av solblom i blomst. Det blir blomstertur på engene på Mikkelrud kl 12, 13 og 14.
Turleder: Kristina Bjureke (952 00 804) kristina.bjureke@nhm.uio.no
Oppmøte: på Mikkelrud, Aurskog-Høland. Avtale om skyss fra Oslo for de som ikke har egen bil???

Søndag 02.07.2017 kl. 10.03
SYKKELTUR TIL TO SJELDNE GRAS OG ANDRE GODBITER I NORDMARKA
Dette blir en litt annerledes tur. Vi har to hovedmål: skogsvingel ved ‘Svingbakken-dalen’ (rett N for
toglinja NØ for Slåttemyra) og huldregras mellom Tømte og Tømtehytta.
Første mål er enkelt: ca 2 km jevn sykling uten stigning fra Movann stasjon. En fin, nyoppdaget
populasjon av skogsvingel. I området vokser også skogstarr, tannrot og turt. Deretter returnerer vi til
Movann og tar av innover Elmedalen til Lørenskog gård, og derfra skogsbilvei vestover til Tømte.
Dette er en stigning fra 275 til 450 m på ca 7 km. Ved Tømte setter vi fra oss syklene og går 1 km
sørover på grei sti til huldregraset. Dette er også frodig terreng, vårerteknapp, alm og mye annet. Og
så er det tilbake samme vei, nå nedoverbakke. Vi kommer til å passere mengder av skogmarihand i
veikantene, og mye annet også: villin, blåfjær, skogflatbelg. Vi kan stoppe og lete etter klubbestarr
ved Damputtene. Ha med matpakke, vi raster på Tømte.
TURLEDER: Jan Wesenberg 90 88 86 83
OPPMØTE: Movatn stasjon kl. 10:03
VARIGHET: beregn noen timer
TRANSPORT: tog fra Oslo S kl. 09.42 (mot Jaren), ankomst Movatn stasjon kl. 10.03. Sjekk
www.nsb.no eller www.ruter.no hvis du reise fra andre steder. Du må stille med egen sykkel på
Movatn stasjon.
Ingen påmelding

Tirsdag 01.08.2017, kl. 17.00
TIRSDAGSTUR.
Hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober er det ettermiddagstur.
Denne starter fra Baker Hansen i Ruseløkkveien. Dette er lette turer i enkelt terreng.
Hvis du har mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl. 15.45, så spiser vi litt og prater om hvor
dagens tirsdagstur går. Vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og ser etter hva vi kan finne i
gangavstand fra denne.
Turleder: Anders Often 454 20 213
Oppmøte: Oppmøte hos Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3 (like ved Nationaltheatret togstasjon),
fra kl. 15.45 med avmarsj kl. 17.00.

Søndag 06.08 – mandag 07.08
SLÅTTEKURS I NORDMARKA
Vi inviterer til slåttekurs på Svartorsetra i Nordmarka helgen 6-7 august. Det blir en unik mulighet til å
lære om kulturhistorie og artsrikdommen i blomsterengene, og alle vil få prøve å slå med ljå og lære
om praktisk slåttearbeid. Det blir grilling og mulighet for overnatting i nydelige omgivelser i
Nordmarka. Kurset arrangeres i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).
Påmelding innen 1. juli til Susanne Lemmingson susanne.lemmingson@gmail.com (tlf 472 32 242).
Nærmere detaljer om transport og opplegg kommer senere.
Sted: Studenterhytta

Lørdag 12.08.2017, kl. 10.30
STRANDPLANTER PÅ MALMØYA
Oslofjorden har mange flotte strender, og vi skal bli kjent med noen av de typiske strandplantene.
Kanskje vi finner tusengylden, og kanskje dverggylden? Her finner vi også arter som strandrisp,
saltbendel, aksveronika og annet. Området er rikt på strandplanter, med overgang til artsrik
tørrrbakkevegetasjon. Ta med niste og drikke for en hyggelig pause på strandberget.
Turleder: Bjørn Håkon Smevold 951 94 245, bhsmevold@yahoo.co.uk
Oppmøte: P-plassen rett før Solvik camping ved Skinnerbukta, nede i Skinnerbakken 10.30.
Er du usikkerpå veien, kan du møte rett etter brua til Malmøya, ved kolonialen og den lille
rundkjøringen der bussen snur, klokken 10.20
Terreng: lett og tørt terreng
Offentlig transport: Buss 85 fra Tollboden kl 10.04, ankomst Malmøya kl. 10.19

Søndag 13.08.2017, kl 11.00
SLÅTTEDUGNAD PÅ MIKKELRUD I AURSKOG
Mikkelrud er en unik slåttemark full av blomstrende orkideer og slåtteblomster. Bli med og lær deg å
slå på en av fylkets flotteste slåttemarker.
Dugnadsleder: Kristina Bjureke 952 00 804
Oppmøte: Direkte på Mikkelrud kl. 11. Trenger du skyss eller har ledig plass i bil, møt opp på plassen
på p-plassen mellom Munchmuseet og Botanisk hage kl. 10. Alle må sende beskjed til:
kristina.bjureke@nhm.uio.no om de vil med, for planlegging av samkjøring.

Onsdag 16.08.2017, kl 18.00
SLÅTTEKVELD OG KURS
Nærmere informasjon senere
Kursleder: Kristina Bjureke

Søndag 20.08.2017, kl 18.00
SLÅTT PÅ OLA NARR I SAMARBEID MED NHM/BYMILJØETATEN
Blir avgjort senere

Søndag 27.08.2017, kl 12.00
BLI MED Å REDDE BLOMSTERENGENE PÅ LILLØYPLASSEN.
Den svartelistede kanadagullrisen har spredd seg og fortrenger blomsterengene på Lilløyplassen. Ta
med deg venner og familie og bli med på dugnad for å redde de mange sjeldne plantene som finnes
her. Det blir servering av vafler, saft, te og kaffe.
Dugnadsleder: Signe Magnus 901 19 039
Varighet: 12-15
Sted: Lilløyplassen Naturhus, Oksenøyveien 100, Bærum
Offentlig transport: Ta buss til stoppestedet FORNEBU VEST. Finn rutetider til denne
holdeplassen på ruter.no. Hit går blant annet linje 31 Fornebu og linje 28 Fornebu. Det er
ca. 1,7 km å gå fra bussholdeplassen til Lilløyplassen naturhus.

Tirsdag 29.08.2017, kl 17.00
SVARTELISTEDUGNAD - BLACK TUESDAY
Vi drar nok en gang til Lilløyplassen Naturhus for å kverke mere kanadagullris. Ta med
arbeidshansker.
Dugnadsleder: Signe Magnus 901 19 039
Varighet: 17-19
Sted: Lilløyplassen Naturhus, Oksenøyveien 100, Bærum
Transport: Vi forsøker å samordne felles transport for å være mest mulig effektive
Offentlig transport: Ta buss til stoppestedet FORNEBU VEST. Finn rutetider til denne
holdeplassen på ruter.no. Hit går blant annet linje 31 Fornebu og linje 28 Fornebu. Det er
ca. 1,7 km å gå fra bussholdeplassen til Lilløyplassen naturhus.

Søndag 03.09.2017
SOPPENS DAG.
Høst er sopptid! Felles tur med Follo sopp- og nyttevekstforening. Follosopp stiller med turleder og
holder soppkontroll i etterkant. Det er mulighet for å finne både spennende planter og sopp i
området. Kanskje kommer vi hjem med nok matsopp til en bedre middag også? Ta med soppkurv,
kniv, bokser eller poser til ukjent sopp og mat og drikke. Tørt og lettgått terreng.
Tid og sted: Breivoll, Ås, på den øverste parkeringsplassen kl. 11.00
Offentlig transport: Buss rute 500 fra Oslo eller Drøbak til Nesset i Ås. Derfra ca. 20 minutters gange
til Breivoll. Se ruter.no for rutetider.

Tirsdag 05.09.2017, kl. 17.00
TIRSDAGSTUR.
Hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober er det ettermiddagstur.
Denne starter fra Baker Hansen i Ruseløkkveien. Dette er lette turer i enkelt terreng.
Hvis du har mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl. 15.45, så spiser vi litt og prater om hvor
dagens tirsdagstur går. Vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og ser etter hva vi kan finne i
gangavstand fra denne.
Turleder: Anders Often 454 20 213
Oppmøte: Oppmøte hos Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3 (like ved Nationaltheatret togstasjon),
fra kl. 15.45 med avmarsj kl. 17.00.

Fredag 08.09. – lørdag 09.09.2017
LAVKURS FOR NYBEGYNNERE
Har du lyst til å lære mer lavenes rolle i naturen, samt kjennetegn på de vanligste artene? En av
Norges fremste laveksperter holder kurs for oss! Vi starter med teorikurs fredag kveld og fortsetter
med ekskursjon i Østmarka på lørdag. Samkjøring under ekskursjonen kan avtales fredag kveld. Ta
med lupe, mat og drikke til ekskursjonen lørdag. Påmelding innen 1. september til Siri Lie Olsen, 458
54 973, siri.l.olsen@gmail.com. På fredag: Kom gjerne tidligere på kvelden, før kurset starter, for
sosialt samvær over en matbit, middag og/eller godt drikke.
Kursleder: Einar Timdal
Oppmøte sted/tid fredag 08.09: Café Abel kl. 18.00
Oppmøte sted/tid lørdag 09.09: Skullerud t-banestasjon kl. 10.00
Offentlig transport fredag: Ta trikk 17 eller 18 (i retning Rikshospitalet) til John Colletts plass. 18
minutter reisetid fra Jernbanetorget.
Offentlig transport lørdag: T-bane linje 3 til Skullerud.
Sjekk ruter.no for avgangstider.

Søndag 10.09.2017, ca kl. 11.00
TUR TIL LANGØYENE
Langøyene i Oslofjorden har en rik flora. Her er det mulighet for interessante funn, blant annet
Sorbus-arter (asal). Ta med mat og drikke på turen.
Turleder: Tore Berg 97503649
Oppmøte: Rådhusbrygga/Aker Brygge
Terreng: Enkelt og tørt terreng
Offentlig transport: Båtrutene for sommeren er ikke klare ennå. Vi tar den båtruten nærmest til
perioden 10.45-11.15. Sjekk ruter.no til sommeren for endelige ruter. Nøyaktige ruter vil også bli
publisert på ØLAs ulike websider når den tid kommer.
Tore Berg undersøker båttider. Ca 11.00 fra Rådhusbrygga.

Onsdag 13.09.2017, kl. 18.00
KURS OM LAUVTRÆR
Er du usikker på lauvtrær? Nå har du muligheten til å bli bedre kjent med dem.
Kursleder: Anders Often 454 20 213 i samarbeid med NHM (Naturhistorisk museum på Tøyen)
Sted/Oppmøte: Lids hus (Botanisk Museum) Botanisk hage, Tøyen
Varighet: 18-20

Søndag 17.09.2017, kl. 10.00
‘BLACK SUNDAY’ – LUKEDUGNAD AV SIBIRBERGKNAPP - REDNINGSAKSJON FOR DRAGEHODE
Dragehode er en sjelden plante som i dag trues av gjengroing. Det er særlig sibirbergknapp vi skal
luke bort. Vi inviterer alle til å bli med på dugnad for å redde bestanden på Nakholmen i Oslofjorden.
Ta med sitteunderlag eller pute – det er slitsomt å stå krumbøyd og luke. Etter dugnaden blir det en
ekskursjon på Nakholmen der vi får se den rike floraen på øya. Det blir piknik til de frammøtte. Meld
deg på til Gunnar Klevjer, tlf 917 69 307 eller epost gunnarklevjer[at]gmail.com, så vi vet hvor mye
mat som skal kjøpes inn.
Dugnads- og turleder: Ivar Holtan, 900 17 129
Varighet, inkludert piknik og ekskursjon: 10.00-16.00
Oppmøte/Transport: Båtrute B1 går fra Rådhusbrygga søndag kl. 10.00. Ankomst Nakholmen kl.
10.38. Retur fra Nakholmen hver time.

Søndag 24.09.2017, kl. 11.00
«BLACK SUNDAY» - PØBELGRANDUGNAD PÅ LØKENESHALVØYA («BLACK TUESDAY»)
Vi inviterer til edelgrandugnad på Løkeneshalvøya i Asker. Her har edelgrana spredd seg i
landskapsvernområdet og naturreservat og fortrenger mange av de sjeldne og truede plantene som
finnes her. Vi stiller med utstyr som greinsakser, arbeidshansker, og det blir servering av mat til de
frammøtte. Ta med deg venner og familie og bli med på dugnad for å redde de mange sjeldne
plantene som finnes på halvøya. Dugnaden arrangeres i samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening
(ØLA), Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), WWF og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. .
Meld deg på til Gunnar Klevjer, tlf 917 69 307 eller epost gunnarklevjer[at]gmail.com, så vi vet hvor
mye mat som skal kjøpes inn.
Dugnadsledere (fra ØLA): Geir Arne Evje og Gunnar Klevjer
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Spiradammen
Offentlig transport: Buss 250 (mot Slemmestad) fra Oslo Bussterminal kl. 10.01, Vika Atrium kl. 10.12
eller Lysaker kl. 10.19 til Vettre kl. 10.42. Derfra ca 15 minutter å gå til parkeringsplassen ved
Spiradammen.

Tirsdag 26.09.2017, kl. 17.00
SVARTELISTEDUGNAD («BLACK TUESDAY»)
Blankmispel er et stort problem i Ekebergskråningen. Vi forsøker å redusere problemet. Ta med
klipperedskap og arbeidshansker.
Dugnadsleder: Anders Often 454 20 213
Sted: Ekebergparken eller Sportsplassen i Ekebergskråningen?????
Varighet: 17.00-19.00
Offentlig transport: Ta trikk 19 (mot Ljabru) fra Jernbanetorget kl. 16.45 til Ekebergparken??? kl.
16:53 eller Sportsplassen?? kl. 16:56

Søndag 01.10.2017, kl. 11.00
‘BLACK SUNDAY’ – SVARTELISTEDUGNAD - GRAVBERGKNAPP PÅ HOVEDØYA
Vi fortsetter lukingen fra i fjor av gravbergkanpp Phedimus spurius som fortrenger den naturlige
floraen på kalkbergene. Arbeidet går ut på å luke opp så mye gravbergknapp som mulig. Ta med noe
å sitte på under lukingen – det er bedre å sitte og luke enn å stå bøyd.
Norsk Botanisk Forening byr på lunsj til de som deltar.
Dugnadsleder: Gunnar Klevjer, 917 69 307
Oppmøte: kl 10:55 på Rådhusbrygga – Utstikker Hovedøya. Båten går kl 11:00!
Påmelding: Gunnar Klevjer, tlf 917 69 307 eller epost gunnarklevjer[at]gmail.com, så vi vet hvor mye
mat som skal kjøpes inn.
Varighet: 11.00-14.00

Tirsdag 03.10.2017, kl. 16.00
ÅRETS SISTE TIRSDAGSTUR.
Hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober er det ettermiddagstur.
Denne starter fra Baker Hansen i Ruseløkkveien. Dette er lette turer i enkelt terreng.
Det er så sent på året at det begynner å bli tidlig mørkt. Det blir derfor avmarsj kl. 16.00. Hvis du har
mulighet til å komme til Baker Hansen fra kl. 14.45, så spiser vi litt og prater om hvor dagens
tirsdagstur går.
Vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og ser etter hva vi kan finne i gangavstand fra denne.
Turleder: Anders Often 454 20 213
Oppmøte: Oppmøte hos Baker Hansen i Vika, Ruseløkkveien 3, fra kl. 14.45 med avmarsj kl. 16.00.

Søndag 08.10.2017, kl. 11.00
RUDERAT-TUR I OSLO
Vi starter på Storo og går nedover i byen. De som lurer på hva 'ruderat' betyr, så er det i botanisk
sammenheng betegnelsen på forstyrrede steder, som industriområder, bymiljøer langs gater og
gjerder. Planter på slike steder kalles ofte for 'ruderatplanter'. Mange av disse ruderatplantene
blomstrer om høsten.
Turleder: Tore Berg tlf 975 03 649
Oppmøte: Storo T-banestasjon kl 11.00

Søndag 15.10.2017, kl. 11.00
MOSENES DAG
Vi feirer dagen med mosetur til Kalvøya i Bærum. På den kalkrike Kalvøya kan vi forvente å finne
mange interessante moser. Ta med mat og drikke
Turleder: Svein Olav Drangeid, 918 09 264
Oppmøte: Gangbroen fra Sandvika til Kalvøya over E18
Terreng: Lett og tørt
Varighet: 11.00-13.00

Torsdag 19.10.2017, kl. 18.30
KURS ‘PLANTELIV PÅ VESTLANDET’ – Del 1
Kurset omfatter først og fremst artsmangfold og floristikk, men også økologi og plantegeografiske
problemstillinger. Kom gjerne tidligere på kvelden, før kurset starter, for sosialt samvær over en
matbit, middag og/eller godt drikke.
Kursleder: Geir Arne Evje, 97 68 29 09
Sted: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.
Varighet: 18.30-21.00
Offentlig transport: Ta trikk 17 eller 18 (i retning Rikshospitalet) til John Colletts plass. 18 minutter
reisetid fra Jernbanetorget. Sjekk www.ruter.no for avgangstider.

Torsdag 26.10.2017, kl. 18.30
KURS ‘PLANTELIV PÅ VESTLANDET’ – Del 2
Kurset omfatter først og fremst artsmangfold og floristikk, men også økologi og plantegeografiske
problemstillinger. Kom gjerne tidligere på kvelden, før kurset starter, for sosialt samvær over en
matbit, middag og/eller godt drikke.
Kursleder: Geir Arne Evje, 97 68 29 09
Sted: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.
Varighet: 18.30-21.00
Offentlig transport: Ta trikk 17 eller 18 (i retning Rikshospitalet) til John Colletts plass. 18 minutter
reisetid fra Jernbanetorget. Sjekk www.ruter.no for avgangstider.

Torsdag 09.11.2017, kl. 18.30
SOMMERENS BLOMSTERBILDER
Vi inviterer ØLAs medlemmer til å ta med seg årets blomsterbilder, og fortelle om sine
blomsteropplevelser i året som har gått. Vi setter en begrensning på 20 bilder pr deltager. Kom
gjerne tidligere på kvelden, før møtet starter, for sosialt samvær over en matbit, middag og/eller
godt drikke.
Sted: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.
Varighet: 18.30-21.00
Offentlig transport: Ta trikk 17 eller 18 (i retning Rikshospitalet) til John Colletts plass. 18 minutter
reisetid fra Jernbanetorget. Sjekk www.ruter.no for avgangstider.

Torsdag 07.12.2017, kl. 18.00
ØLAs TRADISJONSRIKE JULEMØTE
Foredrag ved Camilla Lindberg: «Norske gress – hvem er de, og hvordan kom de hit?»
Vi innhenter et tilbud fra Café Abel som inkluderer middag, og kaffe/te. Øvrig drikke betaler hver
enkelt selv. Nærmere informasjon blir gitt når vi har detaljer om pris og hvilke retter. Her er det
obligatorisk påmelding.
Sted: Café Abel, John Colletts plass (Vestgrensa 2), ved Blindern.
Varighet: 18.00-22.00

