
Botaniska Föreningen i Göteborg 
och Västergötlands Botaniska Förening 

Exkursionsprogram 2021 – Del 1 

För exkursionerna gäller: 
• Med tanke på pandemin är det inte säkert att vi kan genomföra alla planerade exkursioner. De kan ställas in 

med kort varsel. Det krävs anmälan för att få deltaga. Vi arrangerar ingen samåkning men har försökt lägga 

exkursionerna så att man kan nå dem även med allmänna kommunikationer. 
• Deltagande i exkursion ska anmälas till Johan Grudemo, 0725-032320, gärna med sms (obs, ring ej 

dagtid på vardagar) eller till exkursionsledaren om så anges i texten nedan. Ange vilken exkursion det 

gäller, namn, telefon. Troligen har vi begränsat deltagarantal. Endast de som är anmälda kan informeras om 
sena ändringar i programmet eller om exkursionen skulle behöva ställas in (kontrollera gärna även på 

www.bfig.se eller Botanik i Väst på Facebook). Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg. 
• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas, om inte annat anges. Glöm inte lupp och anteckningsbok! 
• Ta med matsäck – även på kvällsturerna, om du så önskar. 
• Till exkursionerna är även icke medlemmar välkomna att följa med. 
• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Lasse Johnson (0767-668220), Peter Laudon 

(0706-520911) eller direkt till exkursionsledaren.  

Onsdag 21 april: Traditionell kvällspromenad genom den fagra Vitsippsdalen ledd av 

Erik Ljungstrand. Vitsipporna borde vid denna tid blomma som bäst; för övrigt bör vi 

kunna få se gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros och 

lundvårlök i blom. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling utanför växthusentrén i 

Botaniska trädgården kl. 17:30. Obligatorisk anmälan senast 19 april till Johan 

Grudemo, 0725-032320, helst med sms. 

Lördag 1 maj: Exkursion till Hökensås, området kring Falks grav, under ledning av 

Gösta Börjeson. En näringsfattig lavtallskog som sedan 1975 utgör naturreservat. 

Artfattigt men rymmer en del exklusiviteter som mellanlummer, cypresslummer, 

mosippa, ryl och bergtall. Promenad 3-4 km i lätt terräng. Samlingsplats parkeringen 

vid Falks grav (RT-90 koordinater 6435443 1400414) kl. 10:30. Obligatorisk anmälan 

senast 29 april till Gösta Börjeson, 0705-957096. 

Torsdag 6 maj: Vårexkursion till Bokedalen (Jonsereds station) ledd av Robert Daun. 

Vi hoppas kunna se bland annat fågelarv, gullpudra, myskmadra, desmeknopp, 

vitrapunkel, lundvårlök, vitfryle och parkgröe medan fåglarna hälsar oss och våren 

välkomna. Relativt lätt vandring ca 2 km, stövlar behövs endast vid regn. Samling på 

sydsidan av järnvägsstationen (mot fabriksområdet) ca kl. 18:00. Vi inväntar närmaste 

i tid ankommande tåg från Göteborg. Parkeringsplatser finns på båda sidor om 

järnvägen.  

Obligatorisk anmälan senast 4 maj till Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms. 



Lördag 8 maj: Tillsammans med Lennart Sundh besöker vi ett av världens rikaste 

bestånd av smalbladig lungört, ”den blå gullvivan”, när den blommar som bäst. Platsen 

är de stäppartade torrängarna vid Varholmen, Dala, Falköping (nr 76 i Botaniska 

besöksmål). Vi besöker även alvartorrängarna i Djupadalen, Dala. Utöver lungörten 

räknar vi med att se vårprimörer som gullviva, vårstarr, backsippa och grusbräcka. Ca 

4 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid parkeringsplatsen Varholmen 

kl.11:00. Från väg 26 norr om Falköping i höjd med Stenstorp, följ skylt ”Dala 5”. Efter 

ca 1,5 km finns parkeringsplats på höger sida (RT-90 koordinater: 6461863 1379646). 

Obligatorisk anmälan senast 6 maj till Lennart Sundh, 0709-667959 . 

Måndag 10 maj: Kvällsutflykt under ledning av Marie Hurtig till Gunnebo. Parken 

omkring slottet är en mycket vacker miljö, och hyser därtill en rik flora med bland annat 

lundstjärnblomma och gullpudra samt bland gräsfröinkomlingarna vitfryle, parkgröe 

och den vackra vitrapunkeln. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid parkeringen 

vid Stensjön nära ståloppet kl. 18:00. Obligatorisk anmälan senast 8 maj till Johan 

Grudemo, 0725-032320, helst med sms. 

Tisdag 18 maj: Kvällsutflykt i Lärjeåns dalgång med Lars Erik Norbäck. I ravinerna 

vid Lärjeån finns gott om lind, skogsalm och hassel. Här trivs vårärt, visp- och lundstarr, 

långsvingel och rödblära. Gullpudra och desmeknopp är nog överblommade och 

hässleklockan ännu ej utslagen. Fågelsången är intensiv. Det blir ca 3 km vandring i 

småkuperad terräng. Samling utanför Blå Stället vid Angered C kl. 18:00. Obligatorisk 

anmälan senast 16 maj till Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms. 

Tisdag 25 maj: Kvällsexkursion med Hans Starnberg till Hästevik, Torslanda. Vi 

kommer att vandra genom en lund med fin växtlighet och kommer bland annat att se 

buskstjärnblomma, lundslok, tandrot och långsvingel. Vi kommer även att titta på 

havsstrandsvegetation med till exempel saltarv, kustruta, kustarun och kärrtörel. Det blir 

en promenad på ca 2,5 km i ganska lättgången terräng och en trevlig fikaplats vid havet. 

Samling på parkeringen vid Hästeviks badplats kl. 18:00. (Längst in på Torslanda 

Hästeviks väg.) Närmaste busshållplats är Batterivägen (Röd express) med en dryg 

kilometer gångväg till samlingsplatsen. Obligatorisk anmälan senast 23 maj till Johan 

Grudemo, 0725-032320, helst med sms. 

Lördag 29 maj: Vårexkursion till naturreservatet Nygårds park, Västra Tunhem, ledd 

av Birgitta Lindqvist. Nygårds park är ett lövskogsområde som innehåller en före detta 

herrgårdspark och sträcker sig en bit längs Hunnebergs västra sida. Vi kommer att få se 

kalkgynnade växter som myskmadra, smånunneört, vätteros, ramslök, trolldruva och 

förhoppningsvis desmeknopp. Där växer också en del fina gräs/halvgräs som 

hässlebrodd, långsvingel, lundelm, parkgröe, skärmstarr, mörk snårstarr och tågväxten 

vitfryle. Vi vandrar ca 2-3 km längs den s.k. “kyrkstigen” i lättare terräng. Samling vid 

Västra Tunhems kyrka kl. 10:00. Obligatorisk anmälan senast 27 maj till Birgitta 

Lindqvist, 0701-736214.  



Tisdag 1 juni: Insekter och blommor i Änggårdsbergen med Johan Ennerfelt. Vi vandrar genom Botaniska 

trädgården, via Torbjörnsmossarna, upp till Ljungheden. Omkring 2 km på lättgångna stigar. Änggårdsbergens 

flora bjuder på en intressant blandning av inhemska växter kryddat med exotiska rymlingar från Botaniska. Den 

varierade naturen ger också förutsättningar för ett rikt insektsliv. Växter som kan ses här är bl.a. bergbräken, 

rosling, topplösa, svinrot, slåttergubbe, kritsuga, praktveronika, aklejruta och jungfru Marie nycklar. Bland 

områdets insekter kan nämnas bivarg, grön sandjägare och blodröd rövarmyra. Exkursionen avslutas 

förhoppningsvis med spelande nattskärror i försommarkvällen. Samling kl. 17:30 vid entrén till Botaniska 

trädgården. Obligatorisk anmälan senast 30 maj till Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms. 

Onsdag 9 juni: En kvällsvandring i Billdals park under ledning av Kenneth Bergerson och Erik Ljungstrand. 

Vi ägnar oss än en gång särskilt åt gräs, men även åt övriga stråväxter – halvgräs och tågväxter – och försöker 

reda ut systematik och kännetecken inom dessa familjer. Mest blir det vanliga och typiska arter, men även några 

ovanligare som hässlebrodd och spärrlosta. Eftersom detta är en gammal park kan vi förvänta oss insådda 

sällsyntheter som parkgröe, vitfryle, lundäxing, skuggsvingel och kanske raklosta. 2-3 km vandring i lätt terräng. 

Samling vid parkeringen i dalens norra del kl. 18:30. Buss X2, hållplats Hästebäck 100 m norr om 

samlingsplatsen. Obligatorisk anmälan senast 7 juni till Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms. 

Lördag 12 juni: Halvdagsexkursion till Sillviks naturreservat på Hisingen med Johan Grudemo. Vi vandrar 

upp till skalgrusbanken och tittar på de växter som kommit upp. Vi har chans att se olika kalk- och hävdgynnade 

försommararter, som månlåsbräken, ormtunga, skogsvicker och kattfot samt flera olika starrarter, kanske även 

rariteten grönkulla. Ca 4 km vandring i lätt terräng. Samling vid pendelparkeringen och busshållplatsen 

Hornkamsgatan kl. 10:00. (Buss X1 går från Centralstationen och stannar vid denna hållplats) Stövlar kan vara 

bra när vi går till ett mindre skalgrusområde strax norr om naturreservatet. Obligatorisk anmälan senast 10 juni 

till Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms. 

Tisdag 15 juni: En kvällsvandring på Bohus fästning under ledning av Ragnhild Crawford. Fästningen hyser en 

intressant flora, med bland annat flera läkeväxter. Det blir en lätt vandring på ca 2 km. Murarna lyser av färgkulla, 

blåeld och murreva. Fler växter som vi hoppas att se är kärrfibbla, odört, sprängört, och bosyska. Samling på 

parkeringsplatsen vid kiosken, Bohus fästning kl. 18:00. Obligatorisk anmälan senast 13 juni till Johan Grudemo, 

0725-032320, helst med sms. 

Lördag 19 juni: Heldagsutflykt till Sundsby på Tjörn med Stig Ingvarsson och Lasse Johnson. Sundsby har anor 

sedan 1300-talet men är kanske mest känt som Margareta Huitfeldts hemvist. Vi besöker delar av Sundsbys ägor, 

rika på vacker ädellövskog. Förhoppningsvis får vi se en fin försommarflora med bl.a. sårläka, skogsskräppa och 

nästrot. Ca 5 km vandring, mestadels lättgånget på stigar men delvis backigt. Samling kl. 10:00 på stora 

parkeringen vid Sundsby. Obligatorisk anmälan senast 17 juni till Lasse Johnson, 0767-668220. 

 


