Invitasjon til Regionsamling for kartleggere
Sørmarka Konferansesenter 1-3 Oktober 2021
Denne invitasjonen går ut til foreningene i Moss, Fredrikstad, Halden, Oslo,
Romerike,Tønsberg og Larvik.
Som en del av NSNF sin satsing på feltmykologi har vi i Follo SNF gleden av å
invitere til en regionsamling for kartleggere på sørøstlandet med base på Sørmarka
konferansehotell. Lokalitetene vi skal besøke vil i all hovedsak være i de deler av
Østmarka som omfattes av planene for ny nasjonalpark.
Hensikten med å fokusere på Østmarka er å øke datagrunnlaget for biologisk
mangfold til forvaltningen i en eventuell nasjonalpark.
Vi vil konsentrere oss om steder som er av biologisk interesse og lite kartlagt.
Tanken er i utgangspunktet at hver forening stiller med tre representanter hver, og i
tråd med NSNF sitt ønske om kunnskapsoverføring ønsker vi at det blir en blanding
av «seniorer» og «juniorer» som deltar. Formålet er at flere i foreningene skal få
kartleggingskompetanse slik at man bygger opp miljøet av kartleggere lokalt.
Vi håper også at dette kan øke samarbeidet mellom foreningene på østlandet.
Antall foreninger og personer fra hver forening kan justeres etterhvert som vi ser
hvem som melder seg på. Ønsker dere å melde på flere enn tre, så opplys om det.
Det legges opp til en egenandel på kr. 750 per person. NSNF dekker oppholdet
inkludert servering og reise etter rimeligste reisealternativ. NSNF oppfordrer
foreningene til å dekke egenandelen.
Program for helgen:
Fredag
17:00 – 19:00 Innsjekk
19:00 – 20:00 Middag
20:00 – 21:30 Foredrag: Intro til turområdene, Østmarka, Biotoper?
21:30 - Sosialt
Lørdag
07:30 – 09:00 Frokost
09:15 – 17:00 Utfart til felt, lunsj i felt ca 13:00 – 14:00
18:30 – 19:30 Middag
20:00 – 21:00 Quiz + foredrag
21:00 - Bestemmelsesarbeid

Søndag
07:30 – 09:00 Frokost
09:00 – 11:30 Bestemmelsesarbeid
11:30 – 12:30 Lunsj med kaffe
12:30 – 15:00 Bestemmelsesarbeid
15:00 – 15:30 Foredrag
15:30 – 16:30 Bestemmelsesarbeid, Organisering av belegg + Kaffe
16:30 – ca.17:30 Oppsummering, gjennomgang av funn
17:30 SLUTT og avreise

Vi ønsker i utgangspunktet å ha kun en intensiv dag i felt hvor vi deles i grupper på
ulike lokaliteter, og en hel dag til artsbestemmelse. Dette tenker vi vil øke kvaliteten
på kunnskapsoverføringen og øke antall sikre registreringer i Artsobs.
Men, for de som blir «fort ferdig» eller er eksra ivrige, har vi også søndagstur på lur .
VI tenker å ha et stort fokus på beskrivelse av biotoper samt innsamling av belegg og
hvordan gjøre dette på beste mulig måte. Det vil derfor være representanter fra
herbariet tilstede for å ta ut belegg av aktuelle arter.
Vi ønsker en god dialog med hver forening og en relativt rask tilbakemelding slik at vi
kan få fylt opp plassene raskt.
Det taes forbehold om smitteversituasjonen i kommunen underveis, men alt skulle
tilsi at dette lar seg gjennomføre.

Påmelding med aktuelle deltagere, kostpreferanser/allergier og kontaktinfo sendes til
follosopp@gmail.com.
Vi ser fram til å høre fra dere 

Hilsen
Kristian Seres og Bente Rian
For styret i Follo SNF

