Nordisk botanikexkursion
i Abisko 11–14 juli 2002
Svenska Botaniska Föreningen arrangerar i år en unik exkursion med deltagare från Danmark, Finland, Norge och
Sverige. Vi blandar exkursioner med föreläsningar och umgås tillsammans med trevliga
botaniker från våra nordiska grannländer. Vi
bor på Abisko Turiststation – i Abisko nationalpark – som i år firar sitt hundraårsjubileum. Under exkursionen deltar vi i de festligheter som bjuds.
Program
Torsdag 11/7. Samling 18.00. Föredrag.
Fredag 12/7. Exkursion.
Lördag 13/7. Exkursion.
Söndag 14/7. Exkursion och avslutning.

Exkursionsmålen som kommer att besökas är
Abisko-Njulla, Kopparåsen-Låktatjåkka och
Stenbacken-Luopakte.
Möjlighet finns att förlänga vistelsen före
eller efter exkursionen. Ledare är Mora

Fjällbotanikkurs i Abisko
19–27 juli 2002
Årets sedvanliga fjällbotanikkurs i Abisko hålls
19–27 juli. Kursen arrangeras av Svenska
Turistföreningen och Svenska Botaniska
Föreningen. Ledare är Mora Aronsson och
Hjalmar Croneborg från ArtDatabanken.
Ledarna har stor erfarenhet av fjällflora och har
botaniserat i Abiskotrakten sedan början av
1980-talet.
Du bör ha grundkunskaper i botanik och
kunna använda en flora. Kursen motsvarar en
fjällfloristikkurs på universitetsnivå. Bra grundkondition är en fördel. Priset för kursen är cirka
2 225 kr. I priset ingår ledare och lokala transporter under exkursionerna. Bokning sker via
Abisko turiststation, telefon 0980–402 00.
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Aronsson och Hjalmar Croneborg från
ArtDatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Håkan Pleijel från
Tillämpad miljövetenskap på Göteborgs
universitet. Antalet platser är begränsat till
10 deltagare per land.
Pris:
• Del i dubbelrum med helpension +
exkursionsavgift: 3 840 SEK (enkelrum
+ 480 SEK)
• Rum på vandrarhem med helpension
+ exkursionsavgift: 2 825–3 080 SEK
• Självhushåll i vandrarhem + exkursionsavgift: 1870-2125 SEK
• Enbart exkursionsavgift: 1150 SEK
(inkl. transporter)
Läs mer på www.abisko.nu och
www.sbf.c.se. Anmälan sker till Abisko
Turiststation senast den 1 juni, telefon
+46 (0)980 402 00 eller e-post
info@abisko.nu
Program
Fredag 19/7. Ankomst och inledning.
Lördag 20/7. Introduktion till fjällfloran. Exkursion i
Abiskos omgivningar och på Njulla.
Söndag 21/7. Fjällbjörkskog, rasbranter och kalkrik
fjällhed. Exkursion med båt till Jebrenjokk på
norra sidan av Torneträsk.
Måndag 22/7. Kalkfattig fjällbjörkskog och hed samt
rikare rasbranter. Exkursion till Luovare.
Tisdag 23/7. Sydbranter av dolomitkalk och kalkrik
fjällhed. Exkursion med båt till Djupviken och
Lullehatjårro; ett av de artrikaste områdena i fjällvärlden.
Onsdag 24/7. Nordsluttning med artrik vegetation.
Många sällsynta arter. Exkursion till Kopparåsen
och Låktatjåkka.
Torsdag 25/7. Myrvegetation i övre delen av skogslandet. Exkursion till Rensjön-Bergfors.
Fredag 26/7. Inventering och exkursion till något
mindre känt område.
Lördag 27/7. Hemresa.
Under kvällarna kommer vi bland annat att göra en
utställning över vad vi funnit under kursen.
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