
.                                                                   NORSK BOTANISK FORENING  .......   
 

Bli med på 

florakartlegging i 

Aremark i Østfold! 

Onsdag 30. juni – 

søndag 4. juli 2010 
 

Velkommen til Aremark ved 

Haldenvassdraget. Aremark 

kommune (322 km²) ligger 

sørøst i Østfold og grenser i 

hele sin lengde i øst mot 

Sverige. Det er en typisk jord- 

og skogkommune med 

bygdesentrum ved Fossby.  
      Jåblom, kommuneblomst i Aremark. Foto: Jan Ingar Båtvik 
 

Aremark med sine mange innsjøer er et eldorado for kanopadlere, fiskeentusiaster og andre 

friluftselskere. Av arealet utgjør 7% dyrket mark, 81% skog og 12% vann. Det bor i 

underkant av 1500 personer i kommunen og det er rundt 600 hytter. 

 
Østfold Botaniske Forening inviterer for syvende år på rad til en spennende og lærerik botanisering i 
en Østfold-kommune. Vi skal ha tilhold på Aremark skole i Fossby 25 km nordøst for Halden. Det 

tilbys full kost, enkel innkvartering (flatseng) og et trivelig, sosialt miljø. Frammøte onsdag kveld 30. 

juni mellom kl. 18.00 og 20.00 (middag). Avslutning med fellestur til botanisk rike lokaliteter 

nordvest i Aremark på søndagen. 
 

Florakartleggingen foregår i lag på to eller flere personer. Registreringen skjer med gps innenfor 1 km² 

store registreringsruter. Floraen i 1-2 slike ruter registreres per dag og skal legges inn Artsdatabankens 
nettportal Artsobservasjoner (http://artsobservasjoner.no/vekster) 

Vanskelige og ukjente arter samles inn og bestemmes på kveldstid, og ved behov presses de til 

herbariet i Oslo. Særlig ønsker vi belegg av arter som ikke tidligere er belagt fra Aremark. 
Rødlistearter og andre spesielt interessante arter skal registreres ekstra grundig, med nøyaktig 

stedfesting og utfyllende beskrivelse.  

 

Aremark er middels godt undersøkt med ca. 525 belagte arter, underarter og krysninger (ca. 1350 
innsamlinger totalt). Muligheten for å gjøre nye spennende funn er avgjort til stede. Det er små 

lommer med rikere bergarter, gamle skjellsandbanker og gammel ugjødslet kulturmark. Aremark har 

størst andel vernet barskog av alle norske kommuner, men store deler av kommunen er aldri 
undersøkt. Det er kjent ca. 20 rødlista karplanter fra Aremark og flere av dem finnes sikkert på hittil 

ukjente voksesteder. Av rødlistearter som vi kan regne med å se under kartleggingen kan nevnes rød 

skogfrue, griseblad (mange steder), solblom (ikke uvanlig), klokkesøte, kantløk, enghaukeskjegg, 
småull, huldrenøkkel (utgått?), høstmarinøkkel (utgått?), marinøkkel, stjernetistel (utgått?), 

buttmarikåpe, stavklokke, skaftevjeblom, brudespore, bakkesøte, bråtestorkenebb, sjøpiggknopp, 

smånesle, vasskryp, krypjonsokkoll, vårveronika og plommenype. 

 
Påmelding gjøres til Monika Olsen, moo@fmos.no , tlf: 90 71 29 29. Påmelding er gyldig når 

deltageravgift på kr. 200,- er innbetalt til kontonr. 0530 20 59715  -Østfold Botaniske Forening. 

Innbetalingen merkes med ”Florakartlegging Østfold” og innbetalers navn. Avgiften betraktes som 
”avbestillingsgebyr”, og refunderes ikke og er den samme hvor lenge du deltar. Du kan delta under 

http://artsobservasjoner.no/vekster
mailto:moo@fmos.no


hele eller deler av samlingen, men vi MÅ HA BESKJED VED PÅMELDING OM HVILKE DAGER 

DU KOMMER OG HVILKE MÅLTIDER DU ØNSKER Å DELTA PÅ. Påmeldingsfrist er 31. mai. 

Deltakelse foregår på eget ansvar.  
 

Mer detaljert program vil du etter hvert finne på ØBFs hjemmeside 

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/ofa.htm 

 

 

http://www.nhm.uio.no/botanisk/nbf/ofa.htm

