SUNNHORDLAND BOTANISKE FORENING (SBF)

Årsmelding 2018
Vi har hatt nok et aktivt år, med blant annet sju ekskursjoner med til sammen 143 deltakere. Regner
vi med de fire møtene og starrkurset, har vi hatt 231 personer på våre arrangementer i 2018.
Foreningen har 76 medlemmer pr. 7. februar 2019.
Styret har i 2018 bestått av:
Alf Harry Øygarden, leder
Sigrun Vik Nilsen, nestleder
Kari Hope, kasserer
Reidar Lønn, styremedlem
Odd Winge, styremedlem
Vermund Trohjell, varamedlem
Styret har hatt 6 møter i 2018
Valgkomite: Reidar Lønn og Torunn Myhren Øwre
Revisor: Tormod Folgerø
Deltakerstatistikk
Arrangementtype
Antall deltakere
Medlemsmøter
71
Turer (utenom fellesturene)
67
Fellesturer *
76
Kurs om starr **
17
Sum
231
* To turer sammen med Bømlo Hagelag med til sammen 50 deltakere og Rogaland Botaniske
Forening med til sammen 26 deltakere
** I samarbeid med Rogaland Botaniske Forening
Her følger en kort beskrivelse av våre arrangementer. Referat fra turene kan du lese på vår nettsider
www.sunnhordland.botaniskforening.no/dokumenter.
«Se våren kommer!». Vårtur til Moster 9. mai
Turen var i samarbeid med Bømlo Hagelag. Turledere var Asbjørn Knutsen og Odd Winge.
I strålende vær var nærmere 50 personer møtt opp. Turen gikk til Notlandsvågen i et kalkrikt
område (marmor), og underveis besøkte vi bl.a. Synken (nedlagt kalkgruve).
«Sommeren kommer til Søra Bømlo. Et kulturlandskap av de sjeldne». Lørdag 26. mai
Dette var en fellestur med Rogaland Botaniske Forening. Turledere var Alf Harry Øygarden og
Asbjørn Erdal. I varmt og flott sommervær møtte 26 deltakere fra begge avdelingene på Berge
for orientering. Derfra gikk turen til Holmesjøen for botanisering og lunsj. Deretter ble
deltakerne delt i to grupper, den ene gruppe dro for å se på kongsbregnelokaliteten. Den andre
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gruppen dro til Lykling der Asbjørn Knutsen viste oss bl.a. sørlandsasal og en spesiell vokseform
av blankburkne. Turen ble avsluttet med et besøk i Synken, Mosterhamn. Noen av deltakerne
dro videre til Digernes på Stord der Oddrun Øwre og Tørris Digernes viste oss kvit skogfrue og
tannrot.
«I trollskog på Tysnes!» Tirsdag 5. juni.
Vi besøkte edelløvskogen på Laukhammar på Tysnes. Turledere var Arne Vatten og Alf Harry
Øygarden. Kun fem deltakere. En flott og lærerik tur i et område med kalkrik grunn og frodig
vegetasjon, og noen steder en «trollsk stemning»!
«Villblomstenes dag». Søndag 17. juni
Turen gikk denne gangen til Hovaneset, Stord. Turledere Sigrun Vik Nilsen og Kari Hope,
30 deltakere var med på turen, både voksne og barn. Vegetasjonen bar preg av sommerens
tørke, og mange forventa arter var borte.
«Sunnhordland er også fjell». Søndag 24. juni.
Sunnhordland er stort, og det er ikke ofte vi legger turen til de østre deler og fjellområdene.
Kanskje det var tiden og terrenget som gjorde sitt til at vi var bare fem deltakere. Turledere var
Lars Dalen og Alf Harry Øygarden. Vi gikk opp Flåteskaret fra Stordalsvatnet til Flåtevatnet
i Etne kommune. Vegetasjonen bar preg av den tørre sommeren, og artsfrodigheten var lavere
enn forventet.
«Sensommertur i løvskogen». Lørdag 25. august.
Edelløvskogene våre er flotte om våren og forsommeren. En av de aller flotteste er Brandviklio
på Huglo. Men hvordan er det på ettersommeren? Hva finner vi i disse skogene da? Det var
målet for turen til Brandviklio 25. august. Det var tydelig at interessen for dette ikke var så stor i
foreningen. Foruten turlederne Sigrun Vik Nilsen og Alf Harry Øygarden, møtte en person til
opp. Men en fin tur hadde vi.
«Er det liv, er det sopp!». Onsdag 19. september.
Til vår tradisjonelle sopptur var som vanlig Internasjonal Kulturklubb (IKK) invitert. Totalt 24
personer, derav tre innvandrere var med på turen. Turen gikk til Landåsen i nærheten av Leirvik
på Stord. Turledere var Per Fadnes og Odd Winge. Etter en innføring i hvilke sopper vi kunne
finne, gikk turen for det meste gjennom granskog med en soppflora som var preget av dette.
Medlemsmøter
1) Årsmøtet ble gjennomført torsdag 22. februar med 14 deltakere. I tillegg til årsmøtesaker
hadde Asbjørn Erdal foredrag om Floravokterprosjektet til botanisk forening, og Alf Harry
Øygarden fortalte om rødlistearter i Sunnhordland.
2) Vårmøtet («inspirasjonsmøte» foran ny botanikksesong) torsdag 19. april med 23 deltakere.
Jan Rabben hadde foredraget «Botaniske minner fra Island».
3) Høstmøtet («mimremøter» etter årets botanikksesong) ble holde 22. oktober. Odd Winge
hadde foredrag om «Sommerminner fra Indre Sogn» og Asbjørn Knutsen og Alf Harry
Øygarden fortalte om «Mispel som fremmedart på Revsnes, Mosterhamn. Rapport fra
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kartleggingstur i sommer». I tillegg var det åpent for alle å vise bilder og fortelle om
sommerens botanikkminner.
4) Vårt tradisjonelle julemøte ble avholdt torsdag 6. desember, 20 deltakere.
Redaktør for Blyttia, Jan Wesenberg, kåserte om bregner. Arne Vatten hadde samlet inn
ferske, vintergrønne, bregner. Mat og god drøs. En flott kveld!
Arbeidsprogram 2018-2019: «NATUREN VÅR. De mest sårbare, og de vi ønsker minst……»
Styret har vedtatt et toårig arbeidsprogram som omhandler viktige satsingsområder i
foreningen. Her heter det bl.a. «Vi ønsker (a) å etablere et Floravokterprosjekt i regionen,
(b) få en oversikt over uønska arter og (c) styrke kartleggingen av planter generelt, og
rødlista og svartlista arter spesielt. Aktiv opplæring og bruk av Artsobservasjoner.no vil
stå sentralt i vår satsing».
Vi har opprettet en kartleggingsgruppe som i 2018 hadde fire kartleggingsturer (og flere mer
uformelle turer). I tillegg arbeider vi med etablering av et Floravokterprosjekt. Aktuelle arter så
langt er kvit skogfrue, solblom, storak, trådbregne og soleigro.
Totalt har vi i 2018 registrert 1066 enkeltobservasjoner i Artsobservasjoner fordelt på 368
takson.
Kartleggingsvirksomheten i 2018, sammen med kartleggingsvirksomheten i 2017, representerer
en betydelig økning i foreningens kartleggingsvirksomhet. Kartleggingsarbeidet og arbeidet med
Floravokterprosjektet fortsetter i 2019, som en del av arbeidsprogrammet vårt.
Framdriftsrapport for 2018: www.sunnhordland.botaniskforening.no/dokumenter.
Kurs
Sammen med Rogaland Botaniske Forening arrangerte vi kurset «Nå kan også jeg starr!» på
Karmøy 3.-4. august med 17 deltakere. Faglig kursansvarlig var professor Anders Lundberg.
Rapport fra kurset: www.sunnhordland.botaniskforening.no/dokumenter.
Norsk Botanisk Forening arrangerte nybegynnerkurs om fjellplanter i Stryn helga 20.-22. juli.
Faglig kursansvarlig var Lars Dalen og Odd Winge var også kursansvarlig.

