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Florakurs og -kartlegging i Sunnhordland 2021 
 
Sunnhordland Botaniske Forening har i de siste årene arbeidet med systematisk kartlegging av 
floraen i deler av regionen1. Gjennom dette arbeidet ser vi behov for å styrke florakunnskapen, 
samtidig som vi kartlegger floraen. Østfold Botaniske Forening kartlegger innenfor geografiske ruter, 
og i år tester vi ut en tilsvarende metode. Dette blir spennende og nytt for mange! 

Vi arrangerer derfor et kombinert florakunnskaps- og kartleggingskurs fredag 4. til søndag  
6. juni 2021. Kurssted, overnatting og mat blir på Skånevik fjordhotell i Etne, Vestland fylke. 
Feltarbeid blir på Skånevikshalvøya, Etne kommune.  

Maks antall deltakere blir 20, inkl. kursansvarlige. Kurset blir støttet økonomisk av foreningen,  
men der vil bli en egenandel på 1000 kr. Påmeldingsfrist 20. mai til Alf Harry (se under). 

Kursansvarlige er Lars Dalen, Jan Ingar Båtvik og Alf Harry Øygarden. For mer informasjon kontakt  
Alf Harry Øygarden (alf.harry@botaniskforening.no, tlf. 90 56 95 72). 

 
I fjor måtte vi utsette 
kurset, og fortsatt er det 
usikre tider pga. 
pandemien. I år har vi en 
plan B, ingen kurs-
aktivitet på hotellet –  
all aktivitet foregår ute.  
 
Skulle vi velge plan B, vil 
det bare bli overnatting 
og mat på hotellet. 

 

  

 
1 https://sunnhordland.botaniskforening.no/wp-content/uploads/sites/15/2020/12/Florakartlegging-SBF-
rapport-2020.pdf  
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Programutkast (endringer kan komme) 
 

Fredag 4. juni 2021  Oppstart og intro om flora og plantesystematikk. 

Kl. 0900 – 1500: Presentasjon av den rike floraen på Stord og Bømlo (for de som ønsker det). 
    Møtepunkt på Stord. 

Kl. 1900 – 2000: Velkommen til Skånevik, kveldsmat og drøs. 

Kl. 2000 – 2200: Floristikk og plantesystematikk v/ Jan Ingar Båtvik  

Vi tar utgangspunkt i floraen på Skånevikshalvøya, og særlig vanskelige 
karplantegrupper. 

Kl. 2200 –  : Sosialt samvær. 
 

Lørdag 5. juni 2021 – FELTARBEID OG ETTERARBEID. «Kartlegging og plantesystematikk». 

Kl. 0830 – 1600: Praktisk kartlegging i felt. Vi tar i bruk floristikk og plantesystematikk.  

Kl. 1600 – 1800: Hvile og middag 

Kl. 1800 – 1900: «Systematisk kartlegging m/rutenett» i Sunnhordland Botaniske Forening 
 og Østfold Botaniske Forening 

Kl. 1900 –  : 1) Presentasjon av Solanum Kart2. Bruk av Artsobservasjoner og Artskart 
    2) Gjennomgang av innsamlet materiale  
 

Søndag 6. juni 2021 – FELTARBEIDET FORTSETTER 

Kl. 0830 – 1600: Praktisk kartlegging i felt. Vi tar i bruk floristikk og plantesystematikk.  

Kl. 1600 –          : Middag og avslutning  

 

 
2 Opplæringskanal i bruk av Artsobservasjoner og Artskart:   
   (https://www.youtube.com/channel/UCk4VjuY9xx7eNekj1RR-zVQ). 
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