
Velkommen til 

VILLBLOMSTENES DAG  
SØNDAG 16.JUNI 2019 

OG VILLBLOMSTUKA 17.-23.JUNI 2019 

            

Villblomstenes dag er et samarbeid mellom alle de nordiske botaniske foreningene. Denne dagen tar 

faglærte botanikere og dyktige amatører med lokalbefolkningen en enkel blomstervandring i sitt 

nærmiljø for å vise frem og lære bort hva som vokser der de bor. I år er Oslo valgt til Europas 

miljøhovedstad. I Østlandsavdelingen feirer vi i det med villblomstenes uke i hele uke 25! Da blir det 

villblomstsafari hver kveld i på forskjellige steder i Oslo og blomstervandringer hver tirsdag i mai og 

juni. Alle turene er gratis å være med på. I år arrangeres Villblomstenes dag for 18 gang. I Norge 

finnes det mer enn 1500 ville blomsterarter – en rikdom å glede seg over og en arv å verne om! 

www.villblomstenesdag.no  www.botaniskforening.no  www.nbf-ostland.no www.kristinsflora.no  

Alt som skjer i Oslo under Miljøhovedstadåret finnes på: www.miljohovedstaden.no  

  

Her finner du en oversikt over alle turene i Oslo og Akershus: 

 

Asker: 

Søndag 16.juni 2019: 

Sted: Syverstadbråten 

Her har Naturvernforbundet i Asker ei slåtteng hvor vi har hatt slått i de siste 10-15 årene. Vi skal 

besøke denne enga og si noe om skjøtselsarbeidet og se på alle blomstene som vokser her. 

Oppmøtested: Holmen idrettsanlegg 

Tid: Kl. 11.00. Varighet ca. 2 timer. 

Turleder: Svein Olav Drangeid (mob. 918 09 264) 

 

Aurskog-Høland: 

Søndag 16. juni 2019: 

Sted: Mikkelrud 

Finneplassen Mikkelrud, som ligger i Nordre Mangen, har en vakker slåtteng med Østlandets største 

forekomst av solblom. Her er også mange sjeldne blomster som er knyttet til kulturlandskap. En perle 

dypt inni granskogen!  

http://www.villblomstenesdag.no/
http://www.botaniskforening.no/
http://www.nbf-ostland.no/
http://www.kristinsflora.no/
http://www.miljohovedstaden.no/


Oppmøtested: På finneplassen Mikkelrud. Parkering ved veien. (Fra Oslo kjører du mot Lillestrøm og 

rv. 22 mot Fetsund og videre rv. 170 mot Bjørkelangen. Sving av ved Lierfoss og følg skilt Nordre 

Mangen).  

Tid: Kl. 11.00. Varighet ca. 2 timer. 

Turleder: Per Olav Madsen (mob. 932 11 946) 

 

Bærum: 

Søndag 16.juni 2019: 

Sted: Lilløyplassen 

Vi vandrer i den vakre enga rundt Lilløplassen naturhus. Her vokser både vanlige engplanter og mer 

sjeldne og rødlista planter knyttet til kalkgrunn og tørrbakke-eng. Vi får også lære litt om 

fremmedarter som er en trussel mot bestanden av de ville plantene her.   

Oppmøtested: Ved bommen. Det er en bom foran den lille grusveien inn til Lilløyplassen naturhus 

(gammelt rødt trehus). Oksenøyveien 100, 1360 Fornebu. 

Veibeskrivelse/Offentlig transport: Se www.vatmarkoslo.no/avdeling-lilloyplassen 

Tid: 12.00. Varighet ca. 2 timer. 

Turleder: Signe Magnus (mob. 901 19 038) 

 

Lørenskog: 

Søndag 16.juni 2019: 

Sted: Kloppaskogen 

Kloppaskogen er en 100-meterskog med rester etter en gammel husmannsplass. Turen går på 

skogssti og i terrenget. Her er gamle hageplanter og villblomster og trær, inkludert Lørenskogs 

flotteste lønnetre.  

Oppmøtested: P-plass på Fjellsrud U-skole.  

Offentlig transport: Buss nr. 300 (Blystadlia) fra Oslo bussterminal 11.19 til Kloppaveien holdeplass, 

stopper der 11.44. Fra Lillestrøm buss nr. 100 kl. 11.40, stopper på Kloppaveien 11.54. Tog til 

Fjellhamar stasjon, ca. 6-7 min gange ned Marcus Thranesvei til Fjellsrud. 

Tid: 12.00. Varighet 1,5 – 2 timer.  

Turleder: Line Hørlyk (mob. 48 03 49 02) og Kari Roe Lenvik. 

 

Ski: 

Søndag 16.juni 2019: 

Sted: Turen går fra Krokhol, forbi Svarvestolen og til Paddetjernet. Hvis tiden strekker til går vi til 

Tømmerås. Retur samme strekning. Terrenget er litt kuppert, men på skogsstier. Stedvis noe bløtt, så 

vanntette tursko anbefales. Ta med mat og drikke og sitteunderlag til en pause underveis. 

Oppmøtested: P-plass ved Krokhol 

Tid: 13.45. Varighet ca. 3 timer. 

Offentlig transport: Fra Oslo: Buss 550 mot Enebakk fra Oslo busstreminal kl. 13.15. Ankomst Krokhol 

13.45. Fra Ski: Buss 515 (mot Ryen) fra Ski stasjon kl.13.13, bytte på Sværsvann til buss 550 (mot 

Enebakk) ankomst Krokhol 13.45. 

Turleder: Geir Arne Evje (mob. 976 82 909) 

 



OSLO bydel GAMLE OSLO 

Søndag 16.juni 2019: 

Sted: Gressholmen 

På den kalkrike berggrunnen som er på øyene i Oslofjorden, finner vi en rikdom av arter. Bli med på 

blomstervandring og lær om den spesielle floraen her. Lett terreng. Ta gjerne med litt mat og drikke. 

Oppmøtested: På Gressholmen  

Tid: Kl. 11.05 – 14.00. (Båt fra Rådhuskaia kl. 10.45).  

Turleder: Kristina Bjureke og Ola Eian 

 

OSLO bydel NORDRE AKER: 

Søndag 16.juni 2019: 

Sted: Maridalen 

Vi plukker først markblomster rundt kirken, som vi pynter med inne i kirken. Etter gudstjenesten går vi 

tur i randsonen mellom dyrka mark og skog i Maridalen. Turen ender ved Hammeren, der vi kan ta 

buss tilbake. 

Oppmøtested: Maridalen kirke  

Tid: Kl. 11.15. Varighet etter gudstjenesten ca. 2-3 timer. 

Opplegg: Ta med matpakke og drikke og gode venner. Ta på godt fottøy tilpasset bruk i skog og 

mark. 

Offentlig transport: Buss 51 fra Nydalen 

Turleder: Gunnar Bjune 

 

OSLO bydel ØSTENSJØ 

Søndag 16. juni 2019: 

Sted: Østensjøvannet 

Oppmøtested: Besøksenter våtmark Oslo – Østensjøvannet. Enebakkveien 278 (Bakkehavn) 

Tid: Kl. 13.30. Varighet ca. 2 timer. 

Terreng: Lett, stort sett turveier, men noe på sti. Stedvis kan det være fuktig avhengig av været. 

Turleder: Jan Wesenberg (mob. 908 88 683) og Liselotte Krøger. 

 

OSLO bydel NORDRE AKER 

Søndag 16.juni 2019: 

Sted: Rikshospitalet og Sognsvannsbekken. 

Vi går i rolig tempo fra Rikshospitalet og til en kalkrik tørreng like ved. Her kan vi se på den nasjonalt 

sjeldne hjorteroten og dens venner som liker seg tørt og varmt. Deretter går veien opp skogstien 

langs Sognsvannsbekken, hvor et mangfold av skog- og engarter kommer i fokus.  

Oppmøtested: Rikshospitalets trikkestopp. Trikk 17 og 18 går hit. 

Tid: Kl. 11.15. Varighet ca. 2 timer.  

Terreng: Lett, gangvei og sti hele turen. 

Turledere: Simen Hyll Hansen (mob. 913 01 418) og Carina Rose. 

 

 



OSLO bydel GAMLE OSLO 

Søndag 16.juni 2019: 

Bli med tur i slåttenga i Botanisk hage på Tøyen. Utforsk enga og hvilke planter vi finner her. Lær om 

forsøksbedene og hvilke strategier som funker best for anlegg av slåttemarker. Lær om verna 

naturtyper, biomangfold, bevaringsarbeid og slåttengas betydning. 

Sted: Botanisk hage på Tøyen 

Oppmøtested: Ved slåttenga nedenfor fjellhagen 

Tid: Kl. 12.00 – 16.00 

Turleder: Markus Garas  

 

OSLO bydel St.HANSHAUGEN: 

Søndag 16. juni 2019: 

Bli med på Havnelangs! Det er et opplegg i Miljøhovedstaden hvor man kan vandre havnelangs i Oslo 

og flere foreninger vil ha stands og aktiviteter langs denne ruten. Norsk Botanisk Forening vil ha stand 

ved en blomstereng her. 

Tid: 12.00 – 15.00 

Turledere/på stand: Jeanette Viken (mob. 93 87 51 55) 

 

OSLO bydel GRORUD 

Søndag 16.juni 2019: 

Sted: Svartberg naturreservat 

Vi går på blomstevandring fra Romsås kirke til Røverkollen naturreservat i området rundt Svartberget 

på Romsås. Turen går i samarbeid med Lillomarkas Venner, DNT Oslo og Omegn seniorgruppa og 

Romsås Vel. Lettgått terreng med mange spennende vekster. Det kommer til å bli litt fokus på 

nyttevekster og spiselige planter. Ta med litt mat og drikke og sitteunderlag til en liten pause.  

Oppmøtested: Romsås kirke. 

Tid: Kl. 12.00 – 14.00. 

Offentlig transport: Ta buss eller T-bane til Romsås. Derfra er det 5 min å gå til Romsås kirke. 

Turleder: Gunnar Klevjer (mob. 917 69 307) 

 

 

VILLBLOMSTUKA 17.-23.JUNI 2019 

 

Mandag 17.juni: Skogtur med avstikker til Oslos geografiske sentrum. Oppmøte på Sognsvann kl. 

17.00. Turleder Jan Wesenberg. 

Tirsdag 18.juni: Tur til Hvervenbukta, Ljan. Oppmøte hos «Anne på landet» kl. 16.10. NB. Påmelding 

innen 11.juni for de som vil spise først. Ellers oppmøte kl. 17.00. Turleder Tore Berg. 



Onsdag 19. juni: Lag din egen blomstereng i Botanisk Hage kl. 17:00. Ved Kristina Bjureke. Vi inviterer 

til en dag der du kan lære alt det du trenger å vite om å lage din egen blomstereng. Det vil også være 

en del andre aktiviteter i hagen. NBF-ØLA vil være tilstede med stand. 

Torsdag 20. juni: Naturenger i Oslo. Oppmøte ved fontenen på Rådhusplassen (sjøsiden) kl. 17.00. 

Turleder Bård Bredesen. 

Fredag 21.juni: Mosetur i Oslo. Turen går rundt Mariakirken. Oppmøte kl. 17.00 i krysset Dronning 

Eufemias gate/Bispegata. Turleder Svein Olav Drangeid. 

Fredag 21.juni: Hvordan gjør plantene det? Tur til Gressholmen. Båt fra Aker brygge 17.00 (oppmøte 

16.50) Turledere er Jan Wesenberg og Aurora Nedregård Devold. Miljøhovedstaden 2019 og 

OsloPride 2019. 

Lørdag 22.juni: Foredrag «Pride i planteriket – om mangfold og ville vekster», ved Jeanette Viken. I 

samarbeid med OsloPride 2019. Se www.milohovedstaden.no  

Søndag 23.juni: Øyhopping i Oslofjorden med villblomsttur, humlesafari, fuglevandring og 

flaggermusnatt på flere av øyene i indre Oslofjord. I samarbeid med andre grønne foreninger i Oslo. 

Se nærmere detaljer på www.miljohovedstaden.no.  

Turleder for ØLA er Jeanette Viken. 

 

Velkommen på blomstervandring! 

God sommer ønskes fra alle oss i ØLA-styret. 

 

http://www.milohovedstaden.no/
http://www.miljohovedstaden.no/

