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Årsmelding 2019 
 

Vi har hatt nok et aktivt år, med blant annet sju ekskursjoner med til sammen 129 deltakere.  
Antall deltakere på våre medlemsmøter er anslått til 90 personer og regner vi med dette, har vi hatt 
219 deltakere på våre arrangementer i 2019. Foreningen har 81 medlemmer pr. 2. februar 2020. 

Styret har i 2020 bestått av: 

Alf Harry Øygarden, leder 
Sigrun Vik Nilsen, nestleder 
Reidar Lønn, styremedlem 
Odd Winge, styremedlem 
Tor Helge Heggland, styremedlem 
Lars Mæland, varamedlem 
Styret har hatt 5 møter i 2019 
 
Valgkomite: Reidar Lønn og Kari Hope 
Revisor: Tormod Folgerø 
 

Deltakerstatistikk 

Arrangementtype Antall deltakere 
Medlemsmøter 90 
Turer (utenom fellesturene) 80 
Fellestur, Karmøy * 17 
Fellestur, Espevær ** 32 
Sum 219 

*   Sammen Rogaland Botaniske Forening på Karmøy, de fleste deltakerne var fra Rogaland. 
** Sammen med Telemark Botaniske Forening, 18 deltakere fra SBF. 
 

Her følger en kort beskrivelse av våre arrangementer. Referat fra turene kan du lese på vår nettside 
www.sunnhordland.botaniskforening.no/dokumenter.  

 
1. «Se våren kommer!». Vårtur til Digernes 2. mai. 

En tidlig vårtur i kulturlandskapet på Digernes. Oddrun Øwre viste oss rundt, fortalte om 
kulturlandskapet og viste oss planter som var i blomst nå. Turledere: Oddrun Qwre og Sigrun Vik 
Nilsen. 14 deltakere. 
 

2. «Vi besøker en fornem dame – kvit skogfrue». Tysnes, Heie, mandag 13. mai. 
Målet med turen var å få se en stor lokalitet med kvit skogfrue (antakelig den største vi har i 
Sunnhordland). Planten var spredt over et stort område i bratt terreng. Per Fadnes var på 
befaring i området 3. mai for å kontrollere blomstringen. Vi fikk se planten i blomst, et flott syn! 
Turledere: Alf Harry Øygarden og Silke Noll. 9 deltakere. 

http://www.sunnhordland.botaniskforening.no/dokumenter
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3. «Det er vår på stranda!» Sammen med Rogaland Botaniske Forening. Karmøy, søndag 2. juni. 

Turen gikk først til Skudeneshavn for å kartlegge forekomsten av kystblåstjerne, og deretter til 
Hålandssanden for å se på den rike floraen der. Turledere: Asbjørn Erdal og Alf Harry Øygarden. 
17 deltakere. 

4. «Villblomstenes dag». Fitjarfjellet, søndag 16. juni.  

Målet for årets tur var å se de vanligste plantene som vokser i Fitjarfjellet. Turledere: Sigbjørn 
Aarland og Sigrun Vik Nilsen. 

5. «Sommertur til Espevær». Sammen med Telemark Botaniske Forening. Onsdag 3. juni. 
1. – 7. juli la Telemark Botaniske Forening sin sommerekskursjon til Sunnhordland. Flere av 
våre medlemmer stilte opp og bidro til at dette ble en flott opplevelse for deltakerne. Arne 
Vatten, Asbjørn Knutsen, Per Fadnes og Johannes Landmark var lokalkjente og Jan Rabben 
stilte med bildeforedrag. Takk skal dere ha! 

Onsdagen inviterte vi Telemark Botaniske Forening med på tur til Espevær. Det ble en flott 
fellestur i fint sommervær. Turledere: Johannes Landmark og Asbjørn Knutsen. 32 deltakere. 

6. «Hvorfor dra til Amazonas når vi kan være på Stord? Vi besøker regnskogen på Digernes». 
Søndag 8. september. 

Rart å tenke på at vi har regnskog på Stord – kystregnskog (temperert regnskog) som er en 
verneverdig naturtype. På turen fikk vi en introduksjon til lav- og mosefloraen i området.  
I matpausen hadde vi en samtale om områdets særegenhet i lys av det nære (planer om ny 
hovedvei) og det globale (forurensing og global oppvarming). Turledere: Arne Vatten, Asbjørn 
Erdal og Alf Harry Øygarden. 17 deltakere. 

7. «Er det liv, er det sopp!». Søndag 22. september.  

Vår årlige tur i samarbeid med Internasjonal kulturklubb (IKK) er blitt en tradisjon, og Per Fadnes 
og Odd Winge gjør en fantastisk jobb med arrangementet. Takk! Turen gikk til Litlabø, og det var 
mye sopp å finne i år. Turledere: Per Fadnes og Odd Winge. 30 deltakere. 

Medlemsmøter 

1) Årsmøtet ble gjennomført onsdag 13. februar med 16 deltakere. I tillegg til årsmøtesaker 
fikk vi en orientering om foreningens satsing på internett. I årsmøteforedraget tok Trond 
Høy oss med til den andre siden av kloden – til den sørlige enden av Sør-Amerika på 
«Plantejakt i Patagonia». 

2) Vårmøtet («inspirasjonsmøte» foran ny botanikksesong) ble holdt onsdag 24. april med  
14 deltakere. I år, som i fjor tok Jan Rabben oss med til våre naboer i vest. I 2018 til Island 
og i år til Nordvest-England (Lindisfarne) hadde foredraget «Holy Island, mitt engelske 
paradis». 

3) Onsdag 11. september hadde vi en ekstrasamling med tema Floravokting og -kartlegging. 
Det var en samling for kartleggingsgruppa, men også andre medlemmer ble invitert. På 
møtet gikk vi igjennom status for kartleggingen (Alf Harry Øygarden), hvordan lage  
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mikroskoppreparater (Per Fadnes) og studier av innsamlet materiale i lupe og mikroskop 
(Lars Dalen og Arne Vatten). 

4) Høstmøtet («mimremøter» etter årets botanikksesong) ble holde onsdag 23. oktober med 
14 deltakere. Alf Harry Øygarden hadde foredraget «Kreativ foto. Fine Art Photography.  
Min planteverden – kjent og kjær, og annerledes!». I tillegg var det åpent for alle å vise 
bilder og fortelle om sommerens botanikkminner. 

5) Vårt tradisjonelle julemøte ble avholdt torsdag 5. desember, med 20 deltakere.  
Professor Anders Lundberg var foredragsholder: «Undervannsenger i Norge - arter, 
utbredelse, tilstand og funksjoner for klimaet på jorda. Eksempler fra Sunnhordland». 

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 vil  
stå sentralt i vår satsing».  

I år som i fjor har kartleggingsgruppa vært aktiv med kartlegging og floravokting. Vi planla og 
gjennomførte seks dagsturer der vi gjennomførte systematisk kartlegging. I tillegg har vi 
registreringer fra en rekke turer utført av enkeltpersoner eller grupper knyttet til kartleggings-
gruppa. Totalt har vi i 2019 registrert 1843 enkeltobservasjoner i Artsobservasjoner fordelt på 
560 takson. Det er den høyeste kartleggingsaktiviteten i foreningens historie! 

Floravokterprosjekter er etablert for fem lokaliteter: Kvit skogfrue (to lokaliteter), storak  
(to lokaliteter) og evjestarr. I 2020 vil vi opprette overvåkingslokalitet for soleigro og 
trådbregne. 

Vår sluttrapport for florakartlegging 2018-2019 kan leses på våre nettsider: 
www.sunnhordland.botaniskforening.no/dokumenter. 

http://www.sunnhordland.botaniskforening.no/dokumenter

