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Välkomna till 
Botanikdagarna 
på Öland!
Alla medlemmar hälsas välkomna till årets 
botanikdagar på Öland 24–28 juni.

I år blir det tredje gången som botanik dagarna 
ägnas åt Öland och dess unika flora. Vi 
kommer att bo på sydvästra Öland i Kastlösa. 
Våra exkursionsmål kommer bland annat att 
visa oss Stora alvaret, sandstäpp, ädellövskog, 
orkidékärr, allmogeåkrar och betade strand
ängar. Alla lokaler är lättgångna men du får 
vara beredd att gå 2–4 km och klättra över 
stättor. På kvällarna blir det kortare föredrag 
och för den som orkar finns mycket trevligt att 
uppleva alldeles nära vårt boende.

Södra turen tar oss till Stora alvaret ett stycke 
väster om Möckelmossen. Vi bekantar oss 
med floran på kalkstenshällar, i grusalvar och 
vätar där vi möter specialister som dvärg
kämpar, bågsvingel, alvarglim och ölands
solvända. På stäppartade torrängar ser vi 
alvarmalört, alvarstånds, fältvedel och liten 
sandlilja. På eftermiddagen besöker vi en 
sandstäpp på östra Öland, med arter som 
tofsäxing, ölandsstarr och backsilja.

Mellersta turen ägnas främst åt Mittlands
området, ett mosaikartat landskap med igen
växande slåtterängar, hassellundar och små 
olikformade åkerlappar. Väl dolda i skogen 
ligger Åkerby källor där kalkrikt vatten ger upp
hov till en orkidérik fuktäng. Här får vi gå för
siktigt för att inte trampa ner gulyxne och kan 
njuta av vaxnycklar, praktsporre, små vänderot 
och en del spännande mossor. Karums natur
reservat bjuder på ett odlingslandskap som 
det kanske såg ut i slutet av 1800talet. Här 
har arter som åkerklätt, råglosta och jord
kastanj funnit en fristad. I skogen växer storviol 
och vresalm. Vi avslutar i Halltorps hage med 
sina jätteekar. På den grova ekbarken finns 
en del sällsynta lavar. I skogen växer skogs
skräppa, skogsveronika och myskmadra.

Norra turen tar oss först till Hörninge mosse, 
öster om Borgholm. Vi får bekanta oss med 
ett agkärr med ormtunga, kärrknipprot, flug

blomster och klöverärt. På torrängarna ses 
jordtistel, backklöver och kanske också grön
kulla. Bussen kör sedan norrut till Kårehamn 
där vi besöker en öländsk sjömark. Nära stran
den växer smultronklöver, baltisk strandmalört 
och daggsvingel. Vid ett närbeläget gammalt 
stenbrott trivs flocksvalting, luddkrissla och 
lökgamander. Dagen avslutas i Beijershamn 
där den som gillar taggiga saker kan studera 
olika rosor och björnbär. Längs havet växer 
spjutskråp och i den betade vassen ses 
blankstarr, strandmolke och vattenskräppa. 
På sandiga torrängar möter vi korskovall och 
förhoppningsvis backfingerört.

Transporter kommer att ske med bussar som 
utgår från Kastlösa varje morgon 08.00.

Intresseanmälan görs via SBF:s hemsida 
(svenskbotanik.se) eller per telefon fr.o.m.  
20 februari, kl. 9.00. Anmälnings avgift 1000 
kr betalas vid bekräftelse av plats, återbetalas 
ej vid avbokning. Fullständiga resevillkor finns 
på hemsidan.

Förfrågningar. Kontakta Maria van der Wie på 
SBF:s kansli (tel.: 01810 33 00 eller epost: 
info@svenskbotanik.se).  

Dvärgkämpar Plantago tenuiflora – en verklig Ölands
specialitet. foto: Thomas Gunnarsson.

Boende (pris per person): 
• Enkelrum (hotell): 7100 kr
• Dubbelrum (hotell): 5850 kr
• Stuga (3–4 pers.): 5850 kr
• Dubbelrum vandrarhem: 5450 kr
• Campingplats: 4600 kr
• Eget boende + mat: 3400 kr
• Eget boende (ej mat): 1550 kr
I priset ingår exkursioner och i förekommande 
fall boende och mat fr.o.m. onsdag kväll 24/6 
t.o.m. söndag morgon 28/6.


