
Botaniska Föreningen i Göteborg 
och Västergötlands Botaniska Förening 
Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2019 (del 2) 
För exkursionerna gäller: 
• Deltagande i exkursion bör – om inte annat anges – anmälas till Johan Grudemo, 0725-03 23 20, 
gärna med sms. Ange vilken exkursion det gäller, namn, telefon samt om du har tillgång till bil och kan ta 
med passagerare. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull – och om möjligt infinna sig vid 
den första samlingsplatsen (om de är flera). 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. 
• Samlingstiderna avser tid för avfärd, så var på plats i tillräckligt god tid innan. 
• Samåk i största möjliga utsträckning; på många lokaler är parkeringsmöjligheterna begränsade. 
• Rekommenderad ersättning till bilägaren är 24 kronor per mil, att fördelas mellan alla i bilen (alltså även 
föraren), om inte annat har avtalats. 
• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-58 31 41), Lasse Johnson (0767-66 82 20), Birgitta 
Lindqvist (0701-73 62 14) eller direkt till exkursionsledarna. 
 
Lördag 12 oktober: Lavexkursion till Näverkärr längst ut på Härnäset med 
Svante Hultengren och Lars Arvidsson. Svante håller på med en återinventering av 
“Storskogen” och har där hittat mer än 40 nya lavar för området, så vi kan förvänta oss 
att få se en hel del “nytt”, vid sidan av de sedan gammalt kända rariteterna. Ca 2 km 
vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid Botanhuset kl. 8:00, eller på parkeringen 
vid Näverkärr kl. 10.00. Anmälan senast 10 oktober. 
Lördag 19 oktober: Heldag då vi tittar på minst åtta jordstjärnearter under ledning 
av Olof Janson. I Forshem finns sex arter (krag-, kant-, kam-, frans-, fyrflikig och rödbrun 
jordstjärna) i kalkbarrskog. I närheten finns också svedjenäva som vi besöker, om den 
fortfarande blommar. I Lugnås tittar vi på en nyfunnen lokal för den mycket sällsynta 
sträva jordstjärnan. I Eggby tittar vi på vår största art, hårig jordstjärna, som kan bli 3 
dm i diameter. I bästa fall blir det också en nionde art, mörk jordstjärna, i Säter. Samling 
kl. 7:45 vid Botanhuset och kl. 10:00 vid Forshems kyrka. Avslutning vid Eggby kyrka 
ca kl. 18:00. Samarrangemang med Götene-Kinnekulle Naturskyddsförening. 
Onsdag 12 februari 2020: Inkursion genom växthusen i Botaniska Trädgården med 
Magnus Neuendorf, som förmedlar mångårig kunskap om växthusens och världens flora 
under några kvällstimmar i vintermörkret. Många exotiska växter finns att beskåda för 
den som längtar efter att ”få se något grönt”. Samling vid Växthusentrén kl. 18:00. 
Anmälan senast 10 februari. 


