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Vårtur til Møkster, 21/5-17 
 
20 deltakere var meldt på, de fleste møtte opp på kaien på Leirvik, 
og resten kom på båten på Rubbestadneset. Været var fint, nesten 
skyfri himmel, og noen hadde tatt med med seg shorts. Båten tok ca. 
1 time til Møkster. Her blåste det. og var litt kjølig, så vi tok på 
oss jakker og varmere klær. 
 
På kaien ble vi møtt av Astri og Arild Sunde som ønsket oss velkomne 
til øya. Disse viste seg å være både gjestfrie og kunnskapsrike, og 
gaidet oss rundt hele øya. Turleder Sigrunn Vik Nilsen orienterte om 
ekskursjonen. Turen rundt var ca 6 km, det første stykket på 
asfaltert vei. Vi fant straks mye spennende. Det første var en 
mengde kusymre og violett vårmarihånd, men ellers mye annet 
interessant, som steinstorkenebb, ramsløk, skjørbuksurt, karve, 
gjeldkarve. Asbjørn Knutsen og de andre mosesinteresserte fant også 
spennende arter. 
 
Vi ble invitert inn i hagen til familien Sunde, hvor vi nøt medbrakt 
mat og drikke. Ekteparet fortalte om øya, om planteliv og geologi, 
og om folket  (ca 60 innbyggere) som bor der. Odd Winge fortalte om 
Botanikkforeningen og oppfordret de som ikke ennå var medlemmer til 
å tegne medlemsskap. 
 
Det ble litt mer overskyet, og vi fikk et par lette regnbyer, som i 
tillegg til vinden gjorde det litt mer kjølig på resten av turen. Vi 
gikk nå ned til stranden, og en vik fant vi den sjeldne 
hjortetungen. Nå gikk vi på sti, litt ulendt og myrete, men ellers 
godt merket. Berget var meget karakteristisk, mørkt kalkberg, som 
var sprukket opp og krysset av harde bergarter. Etter som sjøvannet 
og tidens tann tærer, vaskes kalken vekk, og dermed står gangene av 
harde bergarter igjen. Meget karakteristisk landskap, nesten som et 
surrealistisk maleri i kjempeformat. 
 
Videre tilbake gjennom kulturlandskapet. Flere steder er det små 
skoger av sitkagran, som nok bidrar til ly for vinden, men som også 
sprer avkommet ut over hele øya. Over alt fant vi småplanter. 
 
Siste post var kirkegården og kapellet, som ligger i en lun vik ned 
mot øyas østside. Deretter kom vi litt frosne tilbake til kaien, men 
fant oss ly i venterommet. Tiden gikk med hyggelig prat, Jakob 
Sande-dikt og gode historier. 
 
Båten til Bekkjarvik tok 10 minutter, vi ruslet til Bekkjarvik 
Pensjonat hvor mesterkokken Ørjan Johannesen regjerte på kjøkkenet. 
Fiskesuppen var virkelig et mesterverk. 
 
Båten tilbake tok 3 kvarter.    



  



  



 



Villblomstenes dag 18/6-17 
 
Årets tur gikk i Landåsen, med emnet "blomster i skog og ferskvann". 
 
Turledere: Kari Hope, Odd Winge og Sigrunn Vik Nilsen. 
 
Været: Temmelig grått, litt småregn. Værvarselet sa grått 
oppholdsvær hele dagen, og slik ble det. 
 
Det møtte 17 deltakere, ca. halvparten var medlemmer av NBF. Ingen 
barn, men 1 hund. Sannsynligvis hadde det møtt flere dersom været 
hadde vært bedre, dessuten kolliderte vårt arrangement med "Stord 
friluftsfestival" 
 
Turen gikk på gode skogsstier forbi Landåsvatnet, og inn i en 
granplantasje. Vi så et bra utvalg av planter, mest fra skogen, men 
også fra eng og kulturlandskap som vi passerte underveis. I 
Landåsvatnet var nøkkerosene - både hvit og gul - kommet i blomst. 
Desverre var vi for sent ute til å se bokkeblad blomstre. 
 
Ved en bekk er det en sjelden forekomst av bustsivaks. 
 
Vi stoppet underveis for kaffe og nistepakke. Kari Hope fortalte om 
naturtypen Kystregnskog - som vi befant oss i. Odd Winge fortalte om 
NBF, og om årets blomst - Linnea, som vi fant på veien. 
 
Desverre finnes det rikelig med uønskete arter i området. 
Sitkagranen brer seg ut fra plantasjene. Det står rikelig av mispel 
langs stien, mest bulkmispel. Amerikahumleblom begynner nesten å bli 
karakterplante. 
 
Tilbake samme vei. Turen tok ca 2 1/2 time. 



Tur til Ryvarden 

Søndag 20. august gikk turen til Ryvarden sammen med Sunnhordland Botaniske Forening. 
Et kraftig regnvær om formiddagen skremte ikke de 29 deltakerne fra å møte opp. 13 kom 
fra Rogalandsavdelingen og 16 fra Sunnhordland. Til sammen var det en fin gjeng som 
parkerte på Mølstrevåg og ruslet bortover grusveien de to kilometerne mot kulturfyret. 
Tanken var å se på de flotte lyngheiene som oppstod her etter en brann i 2012. I år var det 
mindre lyng enn vanlig her, og blåtoppen så ut til å ha fått overtaket igjen. Men det er alltid 
en del å se og noe nytt å lære. Langs veien ble det bl.a. observert mye purpurlyng, en del 
fagerrogner, olavsskjegg, fagerperikum, stein-, og bustnype, heiblåfjær, beitemarikåpe, 
gråøyentrøst, bergrørkvein og knegras. Ute ved fyret var det også dvergsmyle og en del 
smørbukk. Av sopper ble disse notert: brun vokssopp, bjørkeøsterssopp, gullgaffel og 
sokkjuke. Vel framme på fyret ble det god tid til en rast. Noen kikket på blomster, enkelte 
studerte kunsten inne på fyret og andre fikk nye botanikk venner. 

Ryvarden betyr varden mellom ryger og horder, og turleder Asbjørn Erdal mente dette var et 
fint møtested for Rogaland og Sunnhordland foreningene. I 2018 vil Sunnhordland 
foreningen følge opp denne turen og invitere rygene på en tur til Bømlo. 

 

Bilde 1. Turen gikk til Ryvarden fyr. 

 

Bilde 2. Ove viser fram bergrørkvein. 



Sopptur 2/10-17 
 
Været var ikke det beste, kraftige regnbyger, men heldigvis ikke 
kaldt. Det var noenlunde opphold mens vi gikk i skogen. Det hadde 
vært tørrvær hele 2 uker, og dermed var det heller beskjedent med 
sopp i skogen.  
 
Turen var på forhånd gått ut til botanikkforeningens medlemmer på e-
mail og Facebook. Turen var åpen for alle, og dessuten annonsert i 
lokalavisen "Sunnhordland". På forhånd hadde vi også invitert 
beboere fra Litlabø asylmottak. Fem av beboerne hadde meldt seg, men 
bare to møtte. Dårlig frammøte skyldtes sannsynligvis været. Vi 
hadde også sendt invitasjon til Internasjonal Kulturklubb (IKK), som 
hadde sent invitasjonen videre til sine medlemmer. Det møtte to 
damer, den ene med to barn, Dermed hadde vi deltakere fra Ukraina, 
Storbritannia, Afganistan og Syria. Ukrainerne var vant med 
soppsanking fra hjemlandet, de andre var nokså ukjente med sopp. I 
alt møtte det 20 personer, av dem 3 barn (og 1 hund).  
 
Turledere var Odd Winge, Asbjørn Knutsen og Per Fadnes, sistnevnte 
er autorisert soppkontrollør.  
 
Vi tok en gjennomgang av hva slags sopp vi kunne regne med å finne, 
og vi la vekt på de "sikre" soppene, og aktuelle giftsopper. Turen 
gikk gjennom Landåsen, et skogsområde 2 km fra Leirvik sentrum, 
mesteparten gjennom granplantasjer.  Det var lite sopp, men alle 
deltakerne fikk litt i kurvene sine.  
 
Etter en time i skogen samlet vi oss igjen for å gå gjennom hva vi 
hadde funnet. Litt av hvert, men bare en av deltakerne hadde nok i 
kurven til å lage seg et soppmåltid. Men alle hadde fått en 
innføring i sopp-plukking, kanskje blir det mer i kurvene neste 
gang.  
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